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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan

VÅR TID gäller det att vara politiskt korrekt och säga de rätta sakerna,
hur man agerar verkar uppfattas som mindre viktigt. I intervjuundersök-
ningar vill alla svenskar ha kött från djur som haft ett bra liv, men väl i

butiken så köper man det som är billigt. Att människor med låglönejobb 
känner sig nedvärderade är inget ovanligt och det försöker man lösa med 
kosmetiska åtgärder, som att döpa om ”städare” till ”lokalvårdare”. Men om vi
slutar att säga att vi har världens bästa djurskydd och i stället börjar välja djur-
vänligt i butiken så blir påståendet snart sant och om vi höjer lokalvårdarnas
status genom att ge dem bra betalt så kan de kallas städare igen och ändå vara
stolta över sitt yrke. Actions speak louder than words, heter det visst.

Problemet är att det är gratis att vara moralist, men det kostar att handla
moraliskt. Fast det kan också bli väldigt dyrt att vara moralist om man inte
lever som man lär – och blir avslöjad. Makthavare som hittas med fingrarna
i olika syltburkar inser snabbt att orden väger lätt när ens handlingar visar
vem man egentligen är. Efter att ha kölhalats ordentligt och offentligt i olika
media inser nog många syndare att det hade varit bättre att låta ord och hand-
ling gå hand i hand.

Alla yrkesgrupper har sina etiska frågor och jag tror att veterinäryrkets 
är mer komplicerade än många andras. Hur delar veterinären sin lojalitet 
mellan patient, ägare, arbetsgivare, kolleger, myndigheter, försäkringsbolag,
vetenskap, samhället och den egna plånboken? Det är sällan enkelt och även
om djurets väl alltid bör komma i första hand, så vet vi inte alltid vad som är
det bästa för patienten. Här kommer olika hänsynstaganden och etiska över-
väganden in i varje enskilt fall. Under året har Sveriges Veterinärförbund
anordnat två ”Etikseminarier”, stora och små frågor om rätt och fel i den 
veterinära världen har diskuterats. Här har förbundet en viktig uppgift att
fylla – att se till att vi fortlöpande diskuterar yrkesetik. Sedan är det upp till
den enskilde veterinären i vilken utsträckning han eller hon vill och kan vara
moralisk, moralist, både och, eller ingetdera. 

Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen, bland annat
genom att hålla etikdiskussionen levande, inte att styra och påverka deras val
i olika situationer. Däremot kan och bör medlemmarna styra och påverka för-
bundet. Snart är det val till förtroendeposterna i Sveriges Veterinärförbund.
Att aktivt ta ställning i valet är en av medlemmarnas möjligheter att påverka
förbundets verksamhet. Att rösta är numera enkelt, det tar bara några minu-
ter av din tid framför datorn. Ett högt valdeltagande inspi-
rerar oss förtroendevalda och får oss att känna att vårt 
arbete betyder något. Det medför att vi gör ett bättre 
jobb så att du som medlem får ut mer av ditt medlem -
skap. Så prata inte bara om att rösta  – just do it!

PER MICHANEK

ledamot i förbundsstyrelsen

I

SVT 14-11 lill:SVT mall  11-10-30  17.50  Sida 3



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  14 • 2011 5

❘❙❚ innehåll

❘❙❚ ledare  AV P MICHANEK

Talk is cheap 3

❘❙❚ reportage  AV S FREDRIKSSON

”Att inte ställa djurskyddskrav vid upphandling 
är ett svek” 6

❘❙❚ vetenskap
Läkemedelsbiverkningar hos djur 2009 och 2010, 
del 2
Biverkningar rapporterade hos hund  AV H TJÄLVE 11

Inklusionskroppssjuka hos kungsboa 
(Boa constrictor) i Sverige  
AV E ÅGREN OCH G ANDERSON 19

❘❙❚ månadens epiztel 25

vilken är din diagnos? 
– EKG 27
– Svar 77

allmänt
Diplomate-examen i grishälsa möjlig i Sverige  
AV C FELLSTRÖM 29

Från svensk elit till världsklass
Strömsholm blir Skandinaviens första specialist-
djursjukhus  AV E QUIST 33

Gent – årets mötesplats för ICoMCT  
AV A H KAUTTO 37

Internationell specialist med katten i centrum 
AV E HERNBLAD TEVELL 45

Var det bättre förr?  AV M-L DANIELSSON-THAM 49

Baltiska veterinärers flykt till Sverige 
Del 2: Deras fortsatta verksamhet i Sverige 
AV S EINARSSON 55

❘❙❚ fackliga frågan
Vilka regler gäller för röda dagar, mertid 
och övertid?  AV F RITTER 63

❘❙❚ FVF informerar
Vem ska ta över ditt företag?  AV O ROSÉN 65

❘❙❚ från styrelsen
Rapport från förbundsstyrelsen i augusti 2011
AV K LUNDBORG 66

❘❙❚ debatt
Populära SLU-utbildningar hotas när landsbygds-
ministern sparar AV L ANDERSSON-EKLUND M FL 68

❘❙❚ insänt
Sparkrav på 30 miljoner. Vilka av SLUs 25 utbildnings-
program ska läggas ner?  AV S LLOYD 70

ansvarsärende
Journalanteckningar ändrades efter att 
hund avlivats  AV C JANZON 71

❘❙❚ noterat
• Trio bakom Växjö Djursjukhus blev

Årets företagare i Kronoberg 2011 61
• Ny professur i grishälsa på SVA 61
• Bly i viltkött utreds av Livsmedelsverket 64
• Från riskdjur till friskdjur 64
• Sveriges mjölkkor allt friskare 70
• Mycket regn vid skörd ger risk för mögel -

gifter i spannmål och halm 76

kongresser & kurser 78

❘❙❚ krönika
Ett 50-årigt samarbete som gett resultat  AV U UDDMAN 81

svensk veterinärlegitimation 82

SVT 14-11 lill:SVT mall  11-10-30  17.50  Sida 5



6 N U M M E R  14 • 2011 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

”Att inte ställa djurskyddskrav
vid upphandling är ett svek”

Får man ställa specifika djurskyddskrav
vid offentlig upphandling av livsme-
del? Frågan går till Jenny Lundström,
veterinär med offentlig upphandling
som specialområde. Hennes svar är
solklart, man inte bara får, man ska.
Att inte ställa krav är ett svek mot
såväl producenter som konsumenter.   

enny Lundström är anställd hos Svenska
Djurhälsovården, men utlånad på deltid till

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, för att
arbeta med upphandlingsfrågor. Sedan 2006
har Jenny ”lobbat” stenhårt för svensk mat,
vänt och vridit på paragrafer, informerat och
debatterat. Under det senaste året har frågan
om vilka krav man kan ställa på leverantörerna
vid offentlig upphandling av livsmedel intensi-
fierats. Flera kommuner har fått bakläxa när de
i sin upphandling ställt djurskyddskrav i nivå
med den svenska lagstiftningen. 

Servera R&S AB är en av de största aktörerna
i storköksbranschen. De har vid flera tillfällen
hävdat att företaget lidit skada av att kraven
specificerats på ett sätt som i princip stänger ute
utländska leverantörer. Saken har prövats rätts-
ligt i flera förvaltningsrätter och fram tills ny -
ligen med samma resultat – upphandlingarna
har fått göras om. 

Men i augusti bröts mönstret då förvalt-
ningsrätten i Falun dömde till Rättviks kom-
muns fördel. Rätten ansåg att de djurskydds krav
som kommunen ställt inte begränsar konkur-
ren sen till enbart svenska leverantörer, vilket
strider mot EU-rättsliga regler. 

– En upphandlare får inte uttryckligen ställa
krav att livsmedel ska ha producerats enligt en
viss nationell lagstiftning. Det anses konkur-
rens begränsande. Därför är det av avgörande

Jenny Lundström, veterinär med offentlig 
upphandling av livsmedel som specialområde.

J
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❘❙❚ reportage

betydelse hur kraven formuleras. Vad det hand-
lar om mycket förenklat är a) vilka krav som
kan ställas utan att de strider mot EU-reglerna
och b) hur leverantören kan verifiera att kraven
följts av producenten, förklarar Jenny. 

TVÅ DOMAR i förvaltningsrätter har överklagats
till respektive kammarrätt. Det är dels den
redan omnämnda domen i Falun där Servera
överklagat domen. Dels en dom gällande Sigtuna
kommun där förvaltningsrätten i Uppsala
dömde till Serveras fördel och kommunen gått
vidare till kammarrätten. I båda fallen hade
kommunerna ställt konkreta krav som Miljö-
styrningsrådet tagit fram.

– Det är intressant att läsa domen från Falun
där rätten lyft blicken och hittat EU-argument
som stöder kommunens vilja att handla rätt,
säger Jenny och tillägger att hon tycker att
domen gällande Sigtuna kommun är ganska
konstig med tanke på att samtliga krav som
kommunen ställde på anbudsgivaren har stöd i
olika EU-direktiv eller förordningar. 

– De krav som Sigtuna ställde är att antibio-
tika endast används efter förskrivning från vete-
rinär, att djuret är bedövat vid avlivning och att
längsta transporttid till slakt är åtta timmar.
Samtliga krav rimmar väl med EU:s övergri-
pande intentioner gällande folkhälsa och
respekt för djur som kännande varelser.  

Helt fel skylt. Jenny försöker
leva som hon lär och väljer
miljövänliga fortskaffnings-
medel.
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I domen från Falun står det också några
rader vars andemening, att köparen bestämmer
vad hon vill köpa, kanske kan verka självklar

för en lekman. ”Förvaltningsrätten (i Falun)
menar att den grundläggande utgångspunkten,
att det är upphandlaren som avgör vad den
önskar upphandla, i för stor utsträckning har
tonats ner i de tidigare domstolsprocesserna.”

VAD KAN MAN då som offentlig upphandlare
kräva utan att hamna i rätten? Det har Jenny
tillsammans med Christina Möll, jurist med
EU-rätt som specialitet, tagit reda på. I rappor-
ten ”Därför kan djurskyddskrav ställas vid livs-
medelsupphandlingar” (LRF) hänvisas bland
annat till domen i Rättviksfallet där förvalt-
ningsrätten i Falun konstaterar att ”den upp-
handlande myndigheten (kommunen) har stor
frihet att bestämma upphandlingsföremålet
(…) Rätten gör också bedömningen att det
finns ett stort antal producenter och leveran -
törer i andra EU-länder som kan uppfylla de
ställda kraven”.  

Man fäster också läsarens uppmärksamhet på
det nya EU-fördraget som har en särskild arti-
kel (FEUF artikel 13) som säger att ”EU och
medlemsstaterna i genomförande av sin politik
(…) fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren
som kännande varelser”.

I rapporten återges också delar av den 
vägledning om miljöanpassad upphandling av 

– Vi har världens bästa konventionella produktionsformer – toppklass. Men hur ska det gå att få avsättning för de svenska varorna om 
våra egna kommuner väljer andra alternativ?

I det nya EU-fördraget finns en särskild artikel som säger att medlemsstaterna i sin
politik ska ta hänsyn till djuren som kännande varelser.
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livsmedel som EU gett ut. Där finns ett exem-
pel på upphandling av köttprodukter från djur
som omfattas av bra djurskyddsstandarder. 

JENNY BROTTAS dagligen med mängder av
paragrafer som styr lantbruksnäringen. Hon
framhåller att det är en styrka att vara veterinär
i sammanhanget. 

– Vi veterinärer kan djurskyddslagen och vet
hur våra djur hålls. Men den kunskap jag har
som veterinär gör också att vissa delar i det här
jobbet känns ännu mer frustrerande, säger
Jenny. 

– Vi har världens bästa konventionella pro-
duktionsformer – toppklass. Men hur ska det
gå att få avsättning för de svenska varorna om
våra egna kommuner väljer andra alternativ?  

Hon syftar bland annat på att allt fler svenska
grisproducenter ger upp på grund av dålig lön-
samhet, samtidigt som deras hemkommuner
slår undan fötterna på dem genom att servera
danskt griskött i skolan och på äldreboendet.

– Gapet mellan producent och konsument
är jättestort i dagens samhälle. Där har alla
veterinärer en viktig roll som kommunikations -
länk. Hur många konsumenter vet att danskarna
använder tre gånger så mycket antibiotika i
djur hållningen jämfört med vad vi gör i Sverige
till exempel? Det är sådan information som
veterinärer vid lämpliga tillfällen kan tala om
för människor i sin omgivning. 

– Det finns ett mycket brett och starkt stöd
för vår djurskyddslag hos svenska folket, men
den enskilda individen kan inte bära hela bör-
dan i val av livsmedel, säger Jenny. 

Hon tror att diskussionen om kommunernas
upphandling och den uppmärksamhet frågan
fått i media kan påverka i rätt riktning. Nämli-
gen så att allt fler kommuner kommer att ställa
krav på rätt sätt. 

– Med säsongsplanering och kloka val av rå -
varor behöver inte priset bli högre per portion
jämfört med den mat som många kommuner
anser sig ha råd med idag, säger Jenny.  ■

”Jag försöker leva som jag lär”

Jenny Lundström är 44 år och bor i Örbyhus i Uppland. Hon blev
veterinär 1994. Jenny har ett starkt miljöengagemang som bland
annat exemplifieras med ett års avbrott i veterinärstudierna för 
studier i miljöfrågor. Som student satt hon bland annat i styrelsen 
för Fältbiologerna i Europa, men lämnade sina uppdrag i olika miljö -
organisationer till förmån för politiken.  

– Jag är aktiv i Miljöpartiet i Tierp och sitter sedan 1998 i kom -
munfullmäktige. Det är en hel del jobb med det, men också väldigt
roligt och intressant. Man får bra inblick i hur samhället fungerar,
säger Jenny.

Hon ser ingen motsättning mellan sitt politiska engagemang och
sitt nuvarande arbete.

– Nej, jag driver de frågor jag tror på och det finns inga motsätt-
ningar i det. 

Under flera år har Jenny kombinerat sin anställning på Svenska Djur-
hälsovården som ansvarig för obduktionsverksamheten med andra
uppdrag. Under tre och ett halvt år jobbade hon som politiskt sak-
kunnig på dåvarande Jordbruksdepartementet och sedan 2006 i 
olika omfattning med livsmedelsfrågor på LRF.

Är du själv en medveten konsument?
– Jag försöker leva som jag lär, äter helst ekologisk och gärna 

närproducerad mat samt tänker på miljön i mina val av energi och
fortskaffningsmedel. Jag är ingen ”miljöpolis” utan tror att man
påverkar bäst genom sitt eget agerande, avslutar Jenny Lundström.

Jenny har ett starkt engagemang för miljön och är
kommunpolitiker för Miljöpartiet i Tierp.

SVT 14-11 lill:SVT mall  11-10-30  17.50  Sida 9



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  14 • 2011 11

➤

❘❙❚ vetenskap

Av de 688 rapporter som under
2009 och 2010 skickades in till Läke-
medelsverket rör 379 fall hundar.
De flesta av dessa hundrapporter
gäller vaccinationsbiverkningar och
biverkningar av antiparasitära
medel. I artikeln går författaren 
igenom de rapporter som kommit
in för hund och diskuterar vilka
mekanismer som kan ligga bakom
de negativa reaktionerna.

VACCINATIONSBIVERKNINGAR
Det har kommit in 173 rapporter 
rörande vaccinationsbiverkningar. I Tabell
1 presenteras en sammanställning av de
rapporterade biverkningarna. De flesta
rapporterna rör Nobivac KC vet och
Nobivac DHPPi vet. Här framgår att
det biverkningsmönster som ses för Nobi-

vac KC vet skiljer sig från de mönster
som ses för de övriga vaccinerna. 

Nobivac KC vet innehåller levande
Bordetella bronchiseptica, stam B-C2 och
levande hundparainfluensavirus, stam
Cornell och administreras intranasalt. I
Fass Vet och i produktresumén för detta
vaccin anges att biverkningar från de
övre luftvägarna i form av hosta, nys-
ningar och rosslingar kan förekomma.
Dessa biverkningar kan bekräftas i
denna sammanställning. Incidensen var
14,6 rapporter per 10 000 vaccindoser.
Biverkningarna är i regel relativt lindriga.
I en del fall är dock de rapporterade
symtomen allvarliga och biverkningsför-
loppen utdragna. Det framgår även av
Tabell 1 att biverkningsmönstret i en staka
fall skiljer sig för detta vaccin jämfört
med vad som anges i Fass Vet, då symtom
hos hundarna såsom urtikaria, svullna
halslymfkörtlar, klåda runt halsen, kräk-
ningar, diarré och anemi observerats. I

de rapporter som artikeln bygger på har
biverkningar av Nobivac KC vet nästan
enbart anmälts för vuxna hundar (medel -
ålder fem år och tre månader). Både
lång- och kortnosiga samt stor- och små-
vuxna hundar återfinns i rapporteringen.

Det framgår av Tabell 1 att incidensen
biverkningar för de övriga vaccinerna
varierar mellan 0,2 och 2,5 rapporter
per 10 000 vaccindoser. Dessa siffror är i
nivå med dem som rapporterats i Sverige
för samma vacciner tidigare år. För de
vacciner där endast ett fåtal biverknings-
rapporter inkommit är dock incidens -
beräkningen osäker. Erfarenheter från
veterinärmedicinsk (och även human-
medicinsk) biverkningsrapportering indi-
kerar också att det finns en omfattande
underrapportering.

I de flesta fall reagerade hundarna
med liknande spektra av symtom. Den
vanligaste biverkningen var att hundarna
en kort tid efter vaccinationerna (från en

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 2009 och 2010, del 2

Biverkningar rapporterade hos hund

FIGUR 1A – C. Flest rapporter om biverkningar har 
inkommit om blandraser, tätt följd av hundrasen 
chihuahua. Men även jack russell terrier hamnar 
högt i listan.FO
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Tabell 1.ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS HUND UNDER 2009 OCH 2010.

Preparat Antal rapporter Incidensa Symtom

Nobivac DHPPi vet 64 1,2 Hos ca 70 % svullnad i huvudet och klåda, ibland med bleka slemhinnor, urtikaria 
och/eller kräkningar. Hos andra hundar symtom såsom blodig diarré, svullnad på 
injektionsstället, ataxi eller polyartrit. Två fall av anafylaktisk chock. Sex pinscher-
reaktioner.

Nobivac KC vet 61 14,6 Hos ca 60 % hosta. Hos ca 30 % näsflöde, nysningar, harklingar, snörvlingar 
och/eller inåtdragna andningar. Hos enstaka hundar symtom såsom urtikaria, 
svullna halslymfkörtlar, klåda runt halsen, kräkningar, diarré eller anemi.

Nobivac Rabies vet 12 2,5 Hos sex av hundarna svullnad i huvudet, ibland tillsammans med klåda och trötthet. 
Hos andra hundar symtom såsom nedsatt AT, blekhet, kräkningar, urtikaria över 
delar av kroppen eller lokal reaktion på injektionsplatsen. 

Nobivac DHP Live vet 9 1,3 Hos fyra hundar svullnad i huvudet, i två fall tillsammans med klåda och i ett fall 
tillsammans med urtikaria över kroppen och kräkningar. Hos fem hundar symtom 
som kräkningar, diarré och nedsatt AT. 

Eurican DHPPI2 vet 8 1,4 Hos olika hundar symtom såsom svullnad i huvudet, kräkningar och nedsatt AT. 
Fyra fall av anfylaktisk chock.

Nobivac Pi vet 7 0,5 Hos olika hundar symtom såsom diarré, heshet, skakningar, darrningar, klåda på 
öronen eller nedsatt AT.

Rabisin vet 3 0,4 Ett fall av anafylaktisk chock. Ett fall av svullnad på injektionsstället. En hund fick 
ett epileptiskt anfall.

Nobivac Parvo live vet 1 0,2 Trötthet och kräkning dagen efter vaccinationen. 

Nobivac DHPPi vet +
Nobivac Rabies vet 4 - Tre fall där hundarna svullnade i huvudet. En av dessa fick även våldsam klåda och 

urtikaria över delar av kroppen. I ett annat fall blev hunden förlamad med misstanke 
om meningit.

Nobivac DHP Live vet + 
Nobivac Pi vet 2 - Svullnad och klåda i huvudet. 

Nobivac DHP Live vet + 
Nobivac KC vet 1 - Diarré, kräkning, skakig, vinglig och klåda ca 2½ timmar efter vaccinationen. 

Återhämtade sig.
Nobivac DHPPi vet + 
Nobivac Rabies vet + 
Nobivac KC vet 1 - Svullnad i huvudet.

a  Antal rapporter per 10 000 vaccinationer

kvart upp till en timme) svullnade upp
kring nosen och runt ögon och öron.
Ibland sågs även symtom såsom blekhet,
klåda, urtikaria, hudrodnad, kräkningar,
diarré, skakningar, ataxi eller lokala
reaktioner på injektionsplatsen. Det
finns sju fall där biverkningarna har
klassificerats som anafylaktisk chock (två
för Nobivac DHPPi vet, fyra för Eurican
DHPPI2 vet och en för Rabisin vet). I
dessa fall reagerade hundarna med bra-
dykardi, svag puls, sänkt blodtryck och
bleka slemhinnor. I många av biverk-
ningsfallen behandlades hundarna med
kortison, varvid de negativa reaktionerna
ofta snabbt klingade av. Ibland var dock
förloppen mera utdragna. Vid anafylak-
tisk chock gavs ofta adrenalin.

Ett brett spektrum av hundraser har
rapporterats kunna drabbas av biverk-
ningar, men det finns ofta bara rapporter
för en eller två hundar av respektive ras.
De hundraser för vilka biverkningar rap-
porterats i minst tre fall är: chihuahua –
16 rapporter, jack russell terrier – 6 rap-
porter, mellanpudel – 6 rapporter, tax –
6 rapporter, yorkshireterrier – 6 rappor-
ter, chinese crested dog – 5 rapporter,
labrador retriever – 4 rapporter, shetland
sheepdog – 4 rapporter, fransk bulldog –
3 rapporter, golden retriever – 3 rappor-
ter, irish softcoated wheaten terrier – 3
rap porter, mops – 3 rapporter. För
blandrashundar finns 19 rapporter
(Figur 1a–c). Det framgår att incidensen
är hög hos flera raser med låg kropps -

vikt. De sammanställningar som gjorts
tidigare av vaccinationsbiverkningarna i
Sverige indikerar att det finns en överre-
presentation för små hundraser. Under-
sökningar från andra länder, som Eng-
land och USA, visar också tydligt att låg
kroppsvikt är en predisponerande faktor
för vaccinationsbiverkningar (1, 3). Det
är möjligt att det dessutom kan finnas
en genetisk predisposition hos en del
hundraser, men fler undersökningar
krävs för att avgöra om så är fallet.

När det gäller hundarnas ålder
behandlar de flesta rapporter valpar upp
till ca tolv veckor samt, om man delar in
hundarna på årsbasis, hundar som är ett
år gamla. Biverkningar var dock vanligt
förekommande även hos äldre hundar
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och sammantaget är antalet biverkningar
i den kategorin större än hos de yngre
hundarna. Det var ungefär lika många
rapporter för tikar som för hanhundar. 

Vaccinationsbiverkningar kan vara
immunologiskt eller icke-immunologiskt
betingade. I de fall där reaktionerna har
en allergisk genes rör det sig troligen
oftast om typ 1-överkänslighet. Det är
en överkänslighet som involverar en
interaktion mellan antigenet i fråga och
specifika IgE-antikroppar (producerade
av B-lymfocyter) och som är fixerade på
mastceller och på basofila granulocyter.
Reaktionen mellan antigenet och IgE-
antikropparna leder till degranulering av
mastcellerna och de basofila granulo -
cyterna med frisättning av histamin och
andra biologiskt aktiva aminer. Den all-
varligaste effekten är anafylaktisk chock.
Exempel på vaccinationsbiverkningar
med icke-immunologisk bakgrund är
lokala reaktioner på injektionsplatserna.
Det kan också förekomma reaktioner på
grund av vaccinvirulens eller kontami-
nationer. 

Det finns i materialet sex meddelan-
den om vaccinationsrelaterade biverk-
ningar hos pinscher (mellanpinscher), så
kallade ”pinscherreaktioner” (Figur 2).
Dessa reaktioner har främst uppmärk-
sammats i Sverige och Finland hos
pinschrar och ibland även hos dvärg-
pinschrar (2, 4). Reaktionerna tycks
endast uppträda då hundarna vaccineras
första gången och då det dessutom finns
en valpsjukekomponent med i vaccinet.
De första reaktionerna debuterar cirka
en vecka efter vaccinationerna och
karaktäriseras av beteendeförändringar
såsom oro, aggressivitet, ljus- och ljud-
känslighet samt neurologiska rörelse-
symtom. Dessa neurologiska symtom
kan variera i allvarlighetsgrad från lätta
skakningar till kraftiga epileptiforma
anfall. Biverkningarna framkallas tro -
ligen av en vaccinär encefalit. Varför de
drabbar pinscher och dvärgpinscher är
inte klarlagt men det antas bero på en
ärftlig immunologisk egenhet inom de
relativt små pinscherpopulationerna.
Dessa biverkningar är välkända bland
uppfödare och ägare av pinscher och
dvärgpinscher men de rapporteras sällan
till myndigheterna.

Det finns en rapport rörande en drygt

tre och ett halvt år gammal rottweiler.
Som valp och därefter årligen hade den
behandlats med vacciner såsom Eurican
DHPPI2 vet, Nobivac DHPPi vet och
Nobivac Pi vet. Den drabbades av hosta,
kramper och ataxi och gick ner i vikt. Den
behandlades med antibiotika och korti-
son men blev inte bättre och fick av livas.
Obduk tion visade en fokal encefalo ma -
laci i mesencefalon och en bronko inter -
stitiell pneumoni. Immunhistokemisk
undersökning avseende valpsjukevirus var
positiv i lunga och sektionsdiagnosen
blev valpsjuka. En möjlig orsak till att
ett vaccin inte är effektivt är att hunden
har ett nedsatt immunförsvar med bris-
tande förmåga att bilda antikroppar. Då
unga valpar vaccineras kan de ha kvar
antikroppar från modern som inaktive-
rar vaccinviruset, vilket leder till avsak-
nad av immunogent svar. En annan
möjlighet är att vaccinet kan vara defekt.

ANTIPARASITÄRA MEDEL
Inom gruppen antiparasitära medel
finns 34 rapporter om att hundar reage-
rat på Scalibor vet halsband, som inne-
håller pyretroiden deltametrin som aktiv
substans. Biverkningsincidensen var en
biverkning per 10 000 sålda Scalibor
vet-halsband. 

De negativa reaktioner som rappor-
terats är främst hudbiverkningar och
neurologiska biverkningar. Hudbiverk-
ningarna inkluderar de hudlesioner som
oftast noterades, rodnad, fukt  eksem,
urtikaria, alopeki och sår. Hudaffektio-
nerna observerades främst på halsen vid
platsen för halsbandet, men i en del fall
även på andra delar av kroppen. I några
fall sågs purulenta pyodermier där hals-
bandet suttit. Biverkningarna på huden
uppträdde som regel ett par dagar efter
att halsbandet applicerats. Oftast av -
klingade symtomen snabbt sedan hals-
bandet avlägsnats.

När det gäller de neurologiska biverk-
ningarna noterades symtom som ving-
lighet, balansrubbningar, svårighet att
resa sig, ökad muskeltonus, darrningar,
tremor, ataxi och beteendeförändringar
(t ex sned huvudhållning, vaggar med
huvudet, verkar se dåligt, skräckslagen,
stirrar in väggen, tuggar i tomme). De
neurologiska symtomen uppträdde i
varierande tidsperioder efter att halsban-

det applicerats – från något dygn till
någon vecka och ibland ännu längre.
Symtomen har som regel upphört inom
något dygn sedan halsbandet tagits av. Vid
sidan om hudbiverkningarna och de neu-
ro logiska biverkningarna anmäldes hos
några hundar ”allmänna biverkningar”
med symtom såsom nedsatt allmäntill-
stånd, kräkningar, anorexi och svaghet. 

Det finns åtta rapporter om hundar
som reagerat för Exspot vet spot-on,
som innehåller pyretroiden permetrin
som aktiv komponent. Biverkningsinci-
densen var 0,2 biverkningar per 10 000
sålda doser. Hos två av hundarna sågs
lokala reaktioner på appliceringsplatserna
i form av rodnad, fukteksem, alopeki
och purulent dermatit. Hos en hund
sågs fukteksem på mage, hals och bog.
Hos fyra av hundarna sågs neurologiska
symtom i form av oro, ataxi, tremor och
svårighet att koordinera rörelserna. En
annan hund blev mycket trött. Hundar
som fått biverkningar blev i regel scham-
ponerade varvid symtomen avklingade. 

Deltametrin och permetrin tillhör

FIGUR 2. Rapporter om vaccinationsrelate-
rade biverkningar hos pinscher kallas för
”pinscherreaktioner”.
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gruppen pyretroider, som hos husdjur
används för att bekämpa artropoder
(fästingar, loppor, löss, knott, myggor).
Pyretroiderna verkar hos artropoderna
genom att öppna spänningsberoende
natriumjonkanaler i nerver, vilket leder
till neuronal membrandepolarisering.
Det är troligt att hundar som drabbas av
neurologiska biverkningar får en så stor
hudabsorption av pyretroiderna att
systemeffekter erhålls. Mekanismerna för
effekter på de neuronala funktionerna
hos hundar kan antas vara liknande de
som föreligger hos artropoderna. Hudle-
sionerna kan antas ha en allergisk genes.
Det har i den tidigare svenska biverk-
ningsrapporteringen anmälts ett avsevärt
antal negativa reaktioner för Scalibor vet
och Exspot vet hos hundar, med symtom
liknande de som angivits ovan.

Åtta rapporter rör Frontline vet
(fipronil, spot-on i sex fall och spray i
två fall) och två rapporter rör Frontline
Comp (fipronil + (S)-metopren, spot-on).
För Frontline vet observerades i två fall
neurologiska symtom såsom skakningar,
ljusskygghet, frånvarande blick, ”ser
saker”, ”gömmer sig” och ”ser ut som
han får flugor på sig”. Två hundar fick
klåda och alopeki på appliceringsstället.
En hund fick klåda på tassar och kropp.
En hund fick nedsatt allmäntillstånd
och kräktes. En hund saliverade mycket.
En hund svullnade upp i huvudet och
fick sedan urtikaria över hela kroppen.
Den schamponerades, fick kortison och
återhämtade sig. De två hundar som fick
Fronline Comp fick klåda, dermatit och
sårnader längs hela ryggen. Fipronil
inter agerar med kloridjonkanaler hos
artropoder. (S)-metopren är en juvenil
hormonanalog som hämmar utvecklingen
av immatura stadier hos artropoder. Det
finns i den tidigare biverkningsrappor-
teringen flera uppgifter om biverkningar,
inkluderande neurologiska effekter och
hudaffektioner, hos hundar som be -
handlats med fipronil. Det är inte känt
om (S)-metopren kan bidra till de hud -
affektioner som sågs hos hundarna som
fick Frontline Comp. Den hund som
fick svullnad i huvudet och urtikaria
hade fått en allergisk reaktion. 

För Advocate spot-on finns en rap-
port om en kraftig dermatit i nacken på
platsen för appliceringen. En annan

hund blev efter en behandling med
Advocate spot-on vinglig och tappade
balansen. Liknande uppgifter finns i den
tidigare biverkningsrapporteringen.

Det finns åtta rapporter om biverk-
ningar hos hundar som behandlats med
Stronghold spot-on (selamektin). Biverk-
ningsincidensen var 0,3 biverkningar
per 10 000 sålda doser. Fem hundar rea-
gerade med vinglighet och ostadighet
under en till två dagar efter applikationen.
En hund fick en hot spot på applikations -
platsen. I två rapporter anger den rap-
porterande veterinären att sarkoptes-
skabb kunde påvisas hos de två hundar
som behandlats med Stronghold, dvs 
en bristande effekt. Selamektin är en
makrocyklisk lakton som hos artropoder
har en affinitet för inhibitoriska klorid-
jonkanaler i nerver. Hos däggdjur be -
gränsar blod-hjärnbarriären upptaget av
de makrocykliska laktonerna i CNS. I
de fall där hundar reagerar med CNS-
symtom får man anta att det har tagits
upp så mycket av substanserna över
blod-hjärnbarriären att detta framkallat
en inhibitorisk effekt på neuronal
transmission i CNS.

Tre rapporter rör Interceptor vet
(tabletter), där den aktiva komponenten
är milbemycin-oxim, som också är en
makrocyklisk lakton. I ett av fallen rea-
gerade hunden inom 24 timmar med
anorexi och svullnad i ansiktet och runt
ögonen, troligen som följd av en aller-
gisk reaktion. I ett andra fall fick en
hund, som förutom Interceptor vet 
ven gavs Clindabuc vet (clindamycin, 
ett antibiotikum), en facialispares. Som
veterinären framhåller är orsakssamban-
det (kausaliteten) i detta fall oklart. I ett
tredje fall födde en hund som fått Inter-
ceptor vet tidigt i dräktigheten endast
två valpar, varav den ena hade gomspalt
och den andra saknade fem tänder. Även
i detta fall är kausaliteten oklar.

Det finns åtta rapporter för Promeris
Duo spot-on som innehåller metaflumi-
zon och amitraz som aktiva komponenter.
Hos en hund erhölls en lokal reaktion på
appliceringsstället. Hos de övriga sju
hundarna observerades slöhet, apati och
ataxi ett par timmar efter appliceringarna.
Fem av hundarna behandlades med
antidoten atipamezol (Antisedan vet)
och återhämtade sig då snabbt. De två

andra hundarna återhämtade sig utan
behandling. Amitraz verkar hos artro -
poder som en agonist till presynaptiska
oktopamin-receptorer, som är homologa
till de presynaptiska alfa2-receptorerna
hos vertebrater. I de fall där biverkningar
erhålls av amitraz ses symtom som 
liknar de terapeutiska effekterna av
alfa2-receptoragonister. Alfa2-receptor -
antagonisten atipamezol kan i dessa fall
användas som antidot.  

Det finns totalt tre rapporter om hun-
dar som, efter att ha fått Axilur vet (fen-
bendazol), fått nedsatt allmäntillstånd
(två hundar) eller diarré (en hund).

RÖRELSEAPPARATEN
Inom gruppen ”QM – Rörelseapparaten”
finns 53 rapporter som rör icke-steroida
antiinflammatoriska medel (NSAID).
31 av fallen rör karprofen (26 stycken
Rimadyl vet, Norocarp vet fyra stycken,
en Canidryl), 16 fall meloxikam (14
stycken Metacam, en Rheumocam), fem
fall firocoxib (Previcox) och ett fall 
natrium pentosulfanpolysulfat (Cartro -
phen vet). 

De huvudsakliga farmakologiska egen-
skaperna hos NSAID, dvs de analgetiska,
antiinflammatoriska, antipyretiska och
trombocytaggregationshämmande effek-
terna är relaterade till substansernas pri-
mära verkningsmekanism. Denna meka-
nism är en hämning av cyklooxygenas
(COX-1 och COX-2), som är aktivt i den
initiala metabolismen av arakidonsyra
till prostaglandiner och tromboxaner.
Innan redogörelsen av de biverknings-
rapporter som anmälts för hund följer
här en kortfattad beskrivning av de
biverkningsspektra som kan ses för
NSAID-preparat.

Biverkningsspektra
Exempel på biverkningar som NSAID
kan framkalla är skador på mag-tarmka-
nalens slemhinna, njurskada, leverskada
och blödningar. En del biverkningar 
har en allergisk genes. Den vanligaste
biverkningen, som kan ses hos de flesta
djurslag och där hundar tycks vara
särskilt känsliga, är negativa effekter på
mag-tarmslemhinnan. I mag-tarmslem-
hinnan är COX-1 ansvarigt för syntesen
av prostaglandiner, som hämmar syrasek -
retionen och ökar mukusproduktionen
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och därigenom skyddar slemhinnan.
Hämning av COX-1 i mag-tarmslemhin-
nan kan ge dyspepsi, illamående, kräk-
ningar och diarré och i en del fall även
ulcerationer och erosioner. Njurarnas
produktion av prostaglandiner är under
normala förhållanden låg och då har
NSAID relativt liten effekt på njurarna.
För att en normal hemodynamik ska
vidmakthållas vid sänkt blodflöde ökar
emellertid syntesen av vasodilaterande
prostaglandiner i njurarna. Denna pros-
taglandinsyntes är huvudsakligen COX-
2-reglerad. En NSAID-inducerad häm-
ning av COX-2 i njurarna kan i sådana
fall leda till vasokonstriktion med njur -
skador och rubbningar i salt- och vatten -
balans som följd. Det är också känt att
NSAID kan ge leverskador. Dessa är ofta
oberoende av dos och ses bara hos ett
fåtal individer (idiosynkrasi). Mekanis-
men för leverskadorna är inte känd i
detalj, men det antas att NSAID hos
känsliga individer kan bilda reaktiva
metaboliter som binds till cellulära pro-
teiner. Dessa kan komma att fungera
som immunogener och framkalla en
immunologiskt betingad leverskada.
Biv erkningarna kan ses både hos
NSAID som ospecifikt hämmar COX-1
och COX-2, och hos sådana som har sin
huvudsakliga effekt riktad mot COX-2.
Skadorna drabbar oftast hepatocyterna.
Hos människa har man även i sällsynta
fall sett en kolangit som leder till en pro-
gressiv förstöring av intrahepatiska gall-
gångar vilket slutligen ger choleostas
(”vanishing bile duct syndrome”). Det
är inte känt om detta är en NSAID-rela-
terad biverkan som kan förekomma
även hos hund. 

NSAID påverkar aggregationen av
trombocyter, främst genom att hämma
den COX-1-beroende bildningen av
tromboxan A2. Som en biverkan av
NSAID-terapi kan ibland blödningar ses
som en följd av denna effekt. Kutana
biverkningar är oftast en följd av immu-
nologiska reaktioner och är vanligt före-
kommande vid läkemedelsterapi. Detta
kan även orsakas av NSAID. Som regel
är reaktionerna relativt lindriga med
ödem, erytem och urtikaria. Vaskuliter
ses vid en del immunologiska reaktioner.
Leukocytoklastisk vaskulit är en inflam-
mation i små kärl i huden som kan ge

allvarliga hudskador och som även kan
skada andra organsystem. Det finns
meddelanden om att NSAID i sällsynta
fall kan ge leukocytoklastisk vaskulit. 

Biverkningar av NSAID
De flesta hundar som fick meloxikam
eller karprofen återhämtade sig, men i
några fall ledde biverkningarna till att
hundarna dog. Hos de hundar som rea-
ge rade negativt på meloxikam eller kar-
p rofen observerades i de flesta fall kräk-
ningar och diarré, som i en del fall var
blodblandade. Biverkningarna uppträdde
efter varierande behandlingsperioder och
en del hundar blev mycket dåliga. Som
regel återhämtade sig hundarna. Inom
denna grupp finns 13 hundar som be -
handlades med meloxikam och 22 hun-
dar som behandlades med karprofen.

Förutom de gastrointestinala biverk-
ningarna finns en rapport om en hund
som drabbades av en anafylaktisk chock
omedelbart efter en injektion av Noro -
carp. Den återhämtade sig ganska snabbt.
En annan hund fick en kraftig svullnad i
ansiktet och klåda två timmar efter att
den fått Metacam tuggtabletter. Den

behandlades med antihistamin och åter-
hämtade sig. Ytterligare ett fall rör en
hund som efter behandling med Rimadyl
tuggtabletter fick hematom på halsen,
som eventuellt kan vara en följd av en
NSAID-relaterad blödningsbenägenhet.

Letala NSAID-biverkningar
Åtta av de hundar som behandlades med
meloxikam eller karprofen dog. 

Det första fallet gäller en gråhund
(norsk älghund, fem år) som fick
Metacam oral suspension mot misstänkt
diskbråck och efter åtta dagars behand-
ling fick diarré och blodiga kräkningar.
Som tecken på njurskada hade hunden
mycket höga kreatininvärden. Den blev
under de följande två dagarna sämre och
dog. Obduktion visade akut hemorragisk
gastrit med nekroser i magslemhinnan,
akut hemorragisk ischemisk nekros i
nju rarna samt akuta blödningar i levern
(Figur 3).

Det andra fallet gäller en vit herde-
hund (fyra år) som mot postoperativ
smärta fick en injektion av Metacam
följt av Metacam oral suspension i fem
dagar. Den fick blodiga kräkningar och

FIGUR 3. En gråhund fick Metacam oral suspension mot misstänkt diskbråck. Den drabba-
des av diarré och blodiga kräkningar, blev allt sämre och dog.
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som tecken på njurskada mycket höga
urea- och kreatininvärden och den av -
livades i dålig kondition. 

Det tredje fallet rör en labrador re -
triever (fyra och ett halvt år som för
behandling av en hälta fick Metacam
oral supension) (Figur 4). Efter en dags
behandling reagerade hunden med
avsaknad av aptit och kräkningar. Den
togs en vecka senare in på klinik med
ikteriska slemhinnor och förhöjda lever-
värden. Hunden gavs vätska, elektrolyter
och antibiotika, men allmäntillståndet
försämrades och två dagar senare före-
togs en explorativ laparatomi. Denna
visade ett stort samt flera mindre per -
forerande ventrikelsår i pylorisregionen,
en svullen lever och en kraftig peritonit.
Hunden avlivades. Obduktion visade en
kronisk ulcererande gastrit och en kro-
nisk hepatit.

Det fjärde fallet rör en cavalier king
charles spaniel (sex år) som mot post -
operativ smärta fick en injektion av
Metacam, följt av två omgångar Rima-
dyl vet tabletter, och drabbades av kräk-
ningar och diarré. Behandlingen avbröts
men hunden blev sämre, fick blodig
diarré och dog tre dagar senare. 

Det femte fallet gäller en samojed-
hund (nio och ett halvt år) som för
behandling av en artros fick Rimadyl vet
tabletter under ett par år. Det uppmärk-
sammades att hunden blev dämpad, fick
bleka slemhinnor och takykardi. Då det
fanns en misstanke om skada på gastro -
intestinalslemhinnan företogs en opera-
tion som visade en ca två gånger en cm
stor perforation vid övergången mellan
pylorus och duodenum, samt rikligt
med gulaktig purulent vätska i bukhå-
lan. Beslut fattades att hunden skulle
avlivas. 

Det sjätte fallet gäller en blandras gol-
den retriever/labrador retriever (sex år)
som efter ca två veckors behandling med
Rimadyl vet tuggtabletter mot artros/
artrit drabbades av akut njur- och lever-
svikt. Tillståndet gick trots intensivvård
inte att häva och hunden avlivades. 

Det sjunde fallet gäller en labrador
retriever som i samband med en behand-
ling av furunkulos fick Norocarp tablet-
ter i fyra dagar. Tre dagar in på denna
behandling började hunden kräkas.
Prov laparatomi visade rikligt med gall -

blandad serös vätska i bukhålan och ett 
ca halvcentimeterstort perforerande duo-
 denalsår, ca en cm distalt om pylorus.
Försök gjordes att suturera såret, men
hundens tillstånd blev kritiskt och den
avlivades. 

Det åttonde fallet gäller en bichon
frisé (nio år) som mot postoperativ
smärta behandlades med Rimadyl vet
tabletter. Efter fem dagars behandling
drabbades hunden av smärta, svullnad,
erytem och utbredda nekroser i huden
ventralt på buken. Den avlivades på
djurägarens begäran. Histopatologisk
undersökning visade leukocytoklastisk
vaskulit.

Övriga rapporter
För Previcox tuggtabletter (firocoxib)
finns fem rapporter. Hos den första hun-
den rapporterades kräkningar men all-
mäntillståndet var ändå gott. Hos den
andra hunden rapporterades kräkningar
och diarré och ett nedsatt allmäntill-
stånd. Den tredje hunden fick efter fem
dagars behandling med Previcox kräk-
ningar och blodig diarré. Allmäntill-
ståndet förbättrades efter intensivvård.
Den fjärde hunden fick hemorragisk

diarré efter fyra dagars Previcox-behand-
ling. Den fick bland annat dropp och
antibiotika och blev då bättre. Det femte
fallet gäller en flat coated retriever (sex
år) som för behandling av en artros i
omgångar fick Previcox, först under en
30-dagarsperiod, och fyra månader
senare under en 60-dagarsperiod. Cirka
en månad senare blev hunden vinglig,
dreglade och skakade. Den fick då Previ-
cox och vid ett veterinärbesök sex dagar
in på denna behandlingsperiod var hun-
den kraftigt allmänpåverkad. Det fanns
misstanke om borrelia och anaplasma
(ehrlichios) och hunden fick tetracyklin
och kortison. Blodprov visade som
huvudsakligt laboratoriefynd en kraftig
trombocytopeni. Hundens allmäntill-
stånd försämrades och den avlivades
efter två dagar. Den obducerades inte.
Som den rapporterande veterinären an -
ger är det osäkert om trombocytopenin
var läkemedelsrelaterad eller om den kan
ha andra orsaker.

Av de tre NSAID-preparat som är
aktuella här har meloxicam och kar -
profen sin huvudsakliga effekt riktad
mot COX-2. Man brukar säga att de 
är COX-1-sparande. Firocoxib tillhör

FIGUR 4. En labrador retriever behandlades för hälta med Metacam oral supension och 
reagerade med avsaknad av aptit och kräkningar.
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gruppen coxiber, som mer selektivt
hämmar COX-2. Det är troligen fördel-
aktigt att ett NSAID-preparat har den
huvudsakliga effekten riktad mot COX-
2 eftersom den antiinflammatoriska
effekten huvudsakligen beror på en
COX-2-hämning. Det anges att de
COX-1-sparande och COX-2-selektiva
NSAID-preparaten ger färre gastroin-
testinala biverkningar än de NSAID-
preparat som relativt ospecifikt hämmar
både COX-1 och COX-2 (såsom t ex
flunixin). På grund av hundars känslig-
het för NSAIDs gastrointestinala biverk-
ningar kan dock även de NSAID-preparat
som har sin huvudsakliga effekt riktad
mot COX-2 ge dessa reaktioner. Som
tidigare angetts kan både njur- och
leverskador framkallas av de COX-2-
inriktade NSAID-preparaten. 

Den biverkning som rapporterats för
Cartrophen vet (natriumpentosanpoly-
sulfat) gäller en hund som efter en injek-
tion med preparatet blev orolig och ska-
kade i cirka ett dygn, men som sedan
blev återställd. 

MEDEL MOT INFEKTIONSSJUK-
DOMAR
Inom gruppen ”QJ – Infektionssjukdo-
mar” finns sju rapporter. En rapport rör
en hund som fick Marbocyl vet tabletter
(marbofloxacin, en fluorokinolon) och
reagerade med en allergisk reaktion med
urtikaria och svullnad i ansiktet och på
frambenen. En hund som fick Baytril
vet tabletter (enrofloxacin, en fluoroki-
nolon) fick efter cirka tio dagars be -
handling ett flertal epileptiska anfall
under två dygn. Den ställdes på Fenemal
(fenobarbital) varvid anfallen upphörde.
En hund som fick Tribissen tabletter
(sulfadiazin plus trimetoprim) drabba-
des efter cirka två veckors behandling av
upphörd tårproduktion (keratokonjunk -
tivitis sicca). Detta är en känd biverkan
av detta preparat hos hund. Det finns
två rapporter där hundar behandlats
med Furadantin (nitrofurantoin) mot
urinvägsinfektioner. Hos den ena hun-
den sågs neurologiska symtom i form av
vinglighet och nedsatta sträckreflexer på
båda bakbenen. Hos den andra hunden
sågs ödem på och kring öronen. En
hund som fick Cefaseptin vet tabletter
(cefalexin, en cefalosporin) reagerade

med stel kroppshållning. En hund som
fick Clindabuc vet tabletter (klindamy-
cin) blev kall med bleka slemhinnor och
ville inte lägga sig ner på åtta timmar.

URIN- OCH KÖNSORGAN
Inom gruppen ”QG – Urin- och köns-
organ” finns sex biverkningsrapporter
för Alizin vet, som innehåller aglepriston
som aktiv ingrediens. Indikationen är
avbrytande av oönskad dräktighet hos
tik. Hos tre hundar observerades vid
injektionsställena lokala reaktioner i
form av knölar, sår eller alopeki. Hos en
hund som fick Alizin vet observerades
cirka en månad efter behandlingen torr-
het i ögonen (keratokonjunktivitis sicca)
som kan vara läkemedelsrelaterad. En
hund som behandlades med Alizin vet
tre dagar efter en tjuvparning födde en
frisk valp (Figur 5). En annan hund som
behandlades med Alizin vet dagen efter
en tjuvparning födde två levande och en
död valp. I en rapport meddelas att en
tik som under sex dagar fick Galastop
vet droppar (karbegolin) mot skendräk-
tighet svullnade upp i hela ansiktet, dvs
den fick en allergisk reaktion. En tik
som fick Propalin vet sirap (fenylpropa-
nolamin) mot urininkontinens fick en
kraftig allergisk reaktion med ödem i
huvudet cirka tre timmar efter behand-
lingen.

NERVSYSTEMET
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns en rapport som rör en hund som
efter sedering med Domitor vet (mede-
tomidin) + Butador vet (butorfanol)
började krampa. Den fick Stesolid (dia-
zepam) och Antisedan vet (atipamezol)
och kramperna upphörde. En hund som
inför en kastration fick Domitor vet +
Butador vet + Xylocain fick kraftiga
kramper, andningsuppehåll och hjärt stil -
lestånd. Den fick ”konstgjord andning”
samt Antisedan vet och återhämtade sig
långsamt. En hund som fick Morfin
Epidural inför operation av en kors-
bandsskada började skaka och blev stel i
hela bakändan, med kyfos i ryggen och
sträckartonus i båda bakbenen och med
svansen stående rakt ut. Den fick Dex-
domitor och Stesolid flera gånger och
symtomen avklingade inom två dagar.
En hund som sederades med Domitor

vet och som sedan fick Antisedan vet fick
under en period därefter ett par kram-
per. En hund som inför en kloklippning
sederades med Cepetor vet (detomidin)
+ Butador vet fick under de följande två
dagarna fyra krampanfall. En hund som
sövdes med PropoVet (propofol) drab-
bades av hjärtstillestånd under narkosen.
Den överlevde men blev under en period
först blind vilket därefter övergick i en
synnedsättning. En hund som behand -
lades med Fenemal mot epilepsi gavs
Clindabuc vet mot infektion i en tå.
Den blev då påtagligt vinglig. Då Clinad -
buc vet togs bort blev hunden först
mindre vinglig och sedan helt återställd.
Den rapporterande veterinären misstän-
ker att det är fråga om en interaktions -
effekt som inte tidigare är beskriven.

ÖGON OCH ÖRON
Inom gruppen ”QS – Ögon och öron”
finns 18 rapporter om hundar som fått
kraftigt nedsatt hörsel eller blivit döva
efter behandling med örondroppar (elva
rapporter för Surolan vet (mikonazol +
polymyxin B + prednisolon) och sju rap-
porter för Canaural vet (fusidin + framy -
cetin + nystatin + prednisolon)). I den
svenska biverkningsrapporteringen finns
flera rapporter om hörselnedsättning
och dövhet dokumenterade efter öron-
behandling med dessa preparat. Orsaken

FIGUR 5. En hund som behandlades med
Alizin vet tre dagar efter en tjuvparning
födde en frisk valp. 
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till hörselnedsättningen är inte känd,
men en trolig mekanism är att prepara-
ten framkallar reaktioner i ytter- eller
mellanörat som gör att ljud inte för -
medlas in till innerörat (konduktiv hör-
selnedsättning). Detta kan framkallas 
av inflammation i ytter- eller mellanörat
(oti tis externa eller otitis media), allergi
med vätska i mellanörat (serös otitis me -
dia), förtjockning eller sklerotisering av
trumhinnan (membrana tympani) (tym   -
pa no skleros) eller stelhet i benkedjan i
mellanörats ben (hammaren, städet och
stigbygeln) (osteoskleros). En direkt 
skadeeffekt på hårceller eller andra
strukturer i innerörat eller på hörselner-
ven är även en möjlighet (sensorieneural
hörselnedsättning). Det kräver dock att
substanserna når innerörat. Det är känt
att en sådan effekt kan framkallas av en
del läkemedel, till exempel aminoglyko-
sidantibiotika och polymyxin B, om
dessa når innerörat via den systemiska
cirkulationen (dvs blodet).

En hund som hade problem med 
öronen fick Betnovat (betametason, en
glukokortikoid) droppat i öronen varvid
den hastigt drabbades av en kraftig hör-
selnedsättning.

En hund som fick Fucithalmic vet
(fusidinsyra) för ett hornhinnesår blev
kraftigt irriterad på hornhinnan varje
gång ögonsalvan applicerades. En annan
hund blev slö och hängig under den
vecka då Fucithalmic vet användes. Hos
en hund som fick Mydriacyl (tropikamid,
en muskarinreceptorantagonist) i ögo-
nen inför en ögonlysning observerades
efter tolv timmar ödem i båda ögonens
hornhinnor.

ÖVRIGT
Det finns sex rapporter för Suprelorin
implantat (deslorein). Det är en gonado -
tropin-releasing-hormon-receptor-agonist
(GnRH-agonist), som används för att
framkalla tillfällig ofruktsamhet hos
han hundar. Hos de behandlade hundarna
har symtom såsom epileptiska anfall,
klåda över hela kroppen, oroligt och
stressat beteende, orkeslöshet och vikt -
ökning samt knölar i nacken på platsen
för implantatet observerats. Hos en
hund rapporterades avsaknad av effekt,
vilket verifierades av att testosteronnivån
i blodet låg på en normal nivå. 

Hos en hanhund som fick Tardak
(delmandion, en antiandrogen som
häm mar gonadotropinfrisättningen från
hypofysen) sågs ett par epileptiforma
anfall ett par timmar efter injektionen.
Den rapporterande veterinären misstän-
ker att detta kan ha framkallats av någon
annan komponent i produkten än del-
mandion (t ex konserveringsmedlet)
eftersom den farmakologiska effekten
erhålls först två till fyra dagar efter injek-
tionen. Hos en tik som fick Covinan vet
(innehåller prostagenen proligeston och
används hos tikar för att skjuta upp
östrus) hittades i juvret knutor som vid
histopatologisk undersökning visade sig
vara benigna. 

En hund som fick Prednisolonacetat
(en glukokortikoid) blev svullen i huvu-
det och fick urtikaria och papler över
delar av kroppen. Hos en annan hund
som fick Prednisolonacetat observerades
kramper i tassarna vid promenad under
en dag. Hos en hund som behandlades
med Vetoryl (hämmare av 3-beta-hyd -
 ro xysteroidisomeras) mot hyperadreno-
korticism (Cushings syndrom) observe-
rades blindhet och tecken på Addisons
sjukdom (binjurebarksinsufficiens). Hos
en annan hund som fick Vetoryl sågs
pigmentlösa fläckar på nosryggen. 

Det finns fyra rapporter om hundar
som fått Atopica vet kapslar (ciklo spo -
rin) mot atopisk dermatit. Hos en hund
sågs papillomliknande utslag på nosen.
Hos en annan hund sågs papler, krustor
och erytem på ryggen, vid vulva, på insi-
dan av öronlapparna och vid klofalsarna.
I en annan rapport meddelas att en
hund som fick Atopica vet blev slö och
hängig. En hund som hade en allvarlig
atopi med svår klåda fick efter ca två
veckors behandling med Atopica vet
vårtliknande förändringar i huden. Hud-
 förändringarna förvärrades och resulte-
rade i spontana blödningar som gjorde
att hunden avled. 

Hos en hund som fick Vetmedin vet
(pimobendan, hjärtstimulerande och
kärlvidgande medel) mot mitralisendo -
kardos sågs takykardi, speciellt på 
nätterna. Hos en annan hund som fick
Vetmedin vet med samma indikation
rapporteras illamående och kräkningar.

En hund som schamponerades med
Malaseb schampo (medel mot mykoser,

innehåller klorhexidin och mikonazol)
fick under ett par dagar efter behand-
lingen ett kraftigt sänkt allmäntillstånd
med trötthet, vinglighet och ömhet i
hela kroppen. En hund som fick Lergi-
gan (prometazin, ett antihistamin) bör-
jade dricka och kissa mycket (polydipsi
och polyuri). En hund som fick Cetirzin
(ett antihistamin) blev trött och dämpad
och var ovillig att gå. Hos en hund som
genomgick en IMMUCEPT-hyposensi-
bilisering observerades klåda som upp-
trädde i skov under de sex månader som
behandlingen pågick. En hund som
genomgick en Artruvetrin-hyposensibi-
li sering fick uveit i ett öga dagen efter en
injektion.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in Sweden during 2009 and
2010, part 2
The present article is the second in a series
of three, describing the suspected adverse
drug reactions in animals reported by
Swedish veterinarians during 2009 and
2010. In this article the adverse reactions
in dogs are described. Negative effects of
vaccines were among the most frequently
reported adverse reactions. A considerable
number of reports were also received for
antiparasitic agents, such as deltamethrin
and permethrin. Negative effects were in
addition reported for drugs such as
NSAIDs, antibiotics and drugs affecting
genital and urinary organs and the ner-
vous system. 
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❘❙❚ vetenskap

Artikelför-
fattarna
beskriver

de första kända diagnostiserade 
fallen i Sverige av inklusionskropps-
sjuka (inclusion body disease in
boid snakes, IBD). Det är en allvarlig
sjukdom hos boa- och pytonormar 
i fångenskap som reptilägare och
kliniska veterinärer bör känna till.
Författarna redogör också för en
retrospektiv studie av sjukdomen
baserat på arkiverade vävnader 
från SVA.

BAKGRUND
Inklusionskroppssjuka, eller ”inclusion
body disease in boid snakes” (IBD) är en
av de allvarligaste sjukdomarna som
förekommer hos ormar inom familjen
Boidae (boa- och pytonormar) (Figur 1)
och förmodas orsakas av ett virus, even-
tuellt ett retrovirus (2, 5, 6, 8). Något
agens som uppfyller Kochs postulat har
dock ännu inte isolerats. Namnet in -
klusionskroppssjuka kommer från de
pato gnomoniska eosinofila inklusions -
kroppar som kan påvisas histologiskt i
viscerala epiteliala celler, i neuron, eller
ibland i vita blodkroppar (5). Första
gången IBD påvisades var i USA under
1970-talet och sedan dess har sjukdo-
men även konstaterats i Afrika, Europa
och Australien hos ormar i privata sam-
lingar och i djurparker (1, 3, 5, 6, 8, 9).
Den här artikeln tar upp de första kända
diagnostiserade fallen av IBD på ormar

från samlingar i Sverige. Dessutom redo-
görs för en retrospektiv studie där man
försökt att spåra smittans introduktion i
landet.

KLINIK OCH SYMTOM
Symtomen vid IBD skiljer sig mellan
pytonormar och boaormar. Hos pyton -
ormar ses oftare ett akut kliniskt förlopp
med varierande CNS-symtom. Det kan
handla om förlorad rättningsreflex,

hyperreflexibilitet, huvudtremor, para-
lys, desorientering som ofta uttrycks
som ”stjärnskådning” (star-gazing), och
förlust av motorisk koordination. Vissa
djur kan utveckla blindhet. Andra tecken
som har observerats hos pytonormar 
är pneumoni, infektiös stomatit och 
lymfo proliferativa förändringar (6). Hos
boaormar är förloppet däremot mer
utdraget, ofta upp till flera månader.
Symtom kan vara helt ospecifika, såsom

ERIK ÅGREN, leg veterinär, Dipl ECVP, Dipl ECZM 
(Wildlife population health), bitr statsveterinär och 

GUNNEL ANDERSON, leg veterinär*

Inklusionskroppssjuka hos kungsboa 
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FIGUR 1. Inklusionskroppssjuka, eller ”inclusion body disease in boid snakes” (IBD) är en av
de allvarligaste sjukdomarna som förekommer hos ormar inom familjen Boidae (boa- och
pytonormar). 
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regurgitation av foder, tecken på kronisk
respiratorisk sjukdom eller kakexi. Hos
boaormar uppträder CNS-symtom van-
ligen först i ett terminalt skede. Hos
juvenila boaormar kan dock förloppet
vara kort med en akut fatal paralys (5).
Boaormar kan vara kliniskt symtomfria,
men ändå ha rikliga mängder inklusions -
kroppar i olika vävnader. Sjukdomen
anses dock alltid vara fatal även hos boa-
ormar. Differentialdiagnoser på de kli-
niska symtom som kan ses vid IBD är
bland annat ophidian (ormrelaterad)
paramyxovirusinfektion (som ger respi-
ratoriska symtom), bakteriella infek  -
tioner som påverkar CNS eller gastro -
 in testinal krypto spori dios. Sjukdomen
IBD anses kunna spridas mellan ormar
genom direktkontakt och eventuellt via
vektorer som ormkvalster (Ophionyssus
natricis) (5).

DIAGNOS OCH BEHANDLING 
För närvarande kan en säker diagnos
enbart ställas med en histopatologisk
undersökning. Biopsier från levande
djur eller vävnadsprover från obduktion,
bland annat esofagustonsiller (enstaka
diffust utspridda noduli längs med eso-
fagus längd), magsäck, lever eller njure
kan ge en definitiv diagnos (Figur 2).
Biopsier från lever kan tas med ultra-
ljudsguidning eller genom kirurgiska
biopsier (9). Infekterade ormar har ofta
en påtaglig leukocytos initialt, men
blodbilden övergår till mer normala vär-
den eller en viss leukopeni vid mer kro-
niska förlopp (6, 7). Inklusionskroppar
kan i vissa fall även påvisas intracyto-
plasmatiskt i lymfocyter i blodutstryk.
Histologiskt positiva ormar är dock inte
alltid positiva i blodutstryk. Försök till
isolering av virus och utveckling av dia-
gnostiska metoder pågår bland annat i
USA och Tyskland. Då ingen behand-
ling finns för IBD re kom menderas isole -
ring av djur som konstateras postitiva för
sjukdomen, och avlivning för kliniskt
påver kade djur (3, 4, 5, 6).

PATOLOGI 
Vid histopatologisk undersökning av
biop sier eller vävnadsprover ses i färg-
ning med hematoxylin och eosin karak-
teristiska, oftast runda 2–5 µm starkt
eosinofila intracytoplasmatiska inklu-

sionskroppar (Figur 3a–c). Detta märks
särskilt i exokrina pankreas acinära celler
men även i epiteliala celler i bland annat
njure, lunga, lever, tarm eller magsäck,
samt i perifera nervsystemets ganglier (1,
5, 6). I CNS återfinns inklusionskrop-
parna i neuron, i både hjärna och rygg-
märg. Inklusions kroppar kan påvisas i
samtliga dessa organ både med och utan
samtidiga inflammatoriska förändringar.
Hos individer med kliniska CNS-sym-
tom föreligger dock alltid en lindrig 
till kraftig non-purulent encefalit eller
meningoencefalit, degeneration av neu-
ron och ibland mononukleära perivas-
kulära manschetter. I ryggmärgen kan
glios, utbredd myelindegeneration samt
förlust av axoner ses (6). Andra histolo-
giska strukturer som kan likna och för-
växlas med IBD inklusionskroppar är

bland annat sexuella granula i njurtubuli
hos ormar av hankön, heterofiler som
enbart snittats genom cytoplasman och
apoptotiska kroppar i levern (Council-
mankroppar). Vid elektronmikrosko -
piska undersökningar av inklusions -
kropparna ses dessa som fingranulerade
starkt elektrontäta kroppar utan mem-
bran. Retrovirusliknande partiklar har
endast i enstaka fall setts fritt i cytoplas-
man eller i inklusions kropparna (5, 6).

FALLRAPPORTER 
I Sverige diagnostiserades IBD för första
gången hos sex kungsboa ormar (Boa
constrictor), och samtliga fall upptäcktes
under år 2000. Ormarna kom från två
olika typer av reptilsamlingar, fall 1 och
2 från en undervisningsanstalt medan de
fyra övriga (fall 3–6) kom från ett reptil-
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FIGUR 2. Patologerna Maria Erlandsson och Erik Ågren vid obduceringsbordet.
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hus för offentlig förevisning. Där hade
visningsanläggningen blandat både boa-
ormar och pyton ormar. De fyra senare
fallen obducerades på SVA.

Fall 1 och 2
Leverbiopsier från en kliniskt frisk
kungsboa skickades till USA för histo -
patologisk undersökning. Detta skedde 
i samband med en utredning och smitt -
spårning av amöbainfektioner (Ent -
a moeba invadens) hos reptiler i en svensk
herpetologisk samling. Diagnosen IBD
ställdes då karakteristiska eosinofila
inklusionskroppar påvisades i leverväv-
naden. I samma terrarium hittades även
en annan kungsboa död utan tidigare
sjukdomssymtom. Formalin fixerat mate-
rial skickades till USA och diagnosen
var, förutom en nekrotiserande kolit,
även IBD då cytoplasmatiska eosino fila
inklusionskroppar påvisades i pankreas,

njurtubuliepitel, hepatocyter, samt i
myokardfibrer och i tarmväggens glatta
muskulatur.

Fall 3
En femårig kungsboahona på 1,4 kg
upp visade diffusa sjukdomstecken under
cirka tre veckors tid. Det fanns tecken på
försämrad aptit, avmagring och svårig-
heter att ömsa skinn. En konturstörning
i form av en diffus svullnad sågs i bakre
hälften av ormen. Djuret behandlades
med metrifonatlösning (Neguvon®) mot
kvalster, trimetoprimsulfa (Borgal® vet)
samt peroral druvsockerlösning med
vitamindroppar innan ormen självdog.
Övriga djur i terrariet visade inga sjuk-
domssymtom.

Vid obduktion på SVA påvisades sal-
pingit samt sex nekrotiska ägg i olika
storlekar och med varierande stadier av
fosterutveckling. Salpingiten med påföl-

jande sepsis bedömdes vara den direkta
dödsorsaken. Vid ljusmikroskopisk
undersökning påvisades inklusionskrop-
par karakteristiska för IBD i rikliga
mängder intracytoplasmatiskt i exokrina
pankreasceller, i neuron i ett begränsat
område av storhjärnan samt sparsamt 
i lungvävnad. Någon inflammatorisk
reaktion förelåg inte i något av dessa
organ, men däremot en påtaglig generell
cytoplasmatisk vakuolisering av exokrina
pankreasceller.

Fall 4 och 5
En kungsboahane som vägde 4,1 kg hit-
tades död i terrariets vattensamling. Fyra
dagar senare hittades en kungsboahona
på 9,6 kg död i samma terrarium.
Hanen hade ätit bra vid senaste utfod-
ringen och ingen av de bägge ormarna
hade uppvisat några sjukdomssymtom
innan dödsfallen. Vid obduktionen av ➤
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FIGUR 3 A–C. Boaorm, pankreas, ljusmikroskopiskt foto. Kraftigt eosinofila 3–7 µm runda distinkta inklusionskroppar typiska för inklusions -
kroppssjuka (IBD) hos boida ormar ses i cellernas cytoplasma i figur 3a i acinära pankreasceller som är degenerativt vakuoliserade, i figur
3b i njurtubuliceller och i figur 3c i neuron i hjärnan. HE-färgning. Originalförstoring 400 gånger.
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hanen observerades en äldre sårinfektion
i bukhuden strax framför hjärtat. I
anslutning till hudsåret fanns två större
tunnväggiga abscesser med tunnflytande
innehåll. Vid obduktion av honan på -
visades en kraftig nekrotiserande kolit.
Vid bakteriologisk undersökning påvi -
sades hos båda individerna Salmonella
uzaramo, en s k ”reptilsalmonella” till -
hörande Salmonella subspecies IIIa. Vid
histopatologisk undersökning påvisades
hos båda ormarna intracytoplasmatiska
eosinofila inklusionskroppar karakteris-
tiska för IBD, bland annat i pankreas,
tarmslemhinna, lever, perifera ganglion
och hjärna.

Fall 6
En två meter lång kungsboahona på 4,1
kg hade lagt onormala och rödaktiga ägg
som inte innehöll några utvecklade fos-
ter. Honan blev därefter anorektisk och
behandlades med enrofloxacin (Baytril®

vet). Ultraljud en månad senare visade
kvarvarande ägg i äggledaren. Ett blod -
prov som togs efter tre månader visade
tecken på infektion och ytterligare en
behandling med Baytril® vet sattes in.
Ormen hade även utvecklat onormala
vinkelbildningar på kroppen och kunde
inte räta ut sig helt normalt. Röntgen -
undersökning visade ett flertal utbredda
områden med kraftiga benpålagringar
och vinkelställning av kotpelaren, oste -
itis deformans, vilket är en sjukdom hos
orm utan känd etiologi och som ofta fel-
aktigt benämns som ”Pagets disease”
(10). Ett flertal kvarvarande ägg obser-
verades och man fattade beslut om av -
livning. Vid obduktionen påvisades sex
intorkade obefruktade ägg i livmodern,
som i övrigt var utan sjukliga föränd-
ringar. Vid histopatologisk undersökning
på visades cytoplasmatiska eosinofila in -
klusionskroppar i exokrina pan kreascel-
ler, hjärnceller, leverceller och gallgångs -
epitel, njurtubuliepitel, magsäcksepitel
och tarmepitel.

RETROSPEKTIV STUDIE 
För att undersöka när IBD kan ha intro-
ducerats i Sverige och om möjligt få
indikation på hur prevalent sjukdomen
är, utfördes en retrospektiv studie. Alla
på SVA arkiverade klossar med forma -
linfixerat, dehydrerat och paraffin in bäd -

dat material från boida ormar snittades
och färgades med hematoxylin-eosin-
färgning. Totalt under  söktes mellan en
och elva olika organ från 43 olika boa-
och pytonormar som obducerats på SVA
mellan åren 1986 och 2000. Totalt hitta-
des fem ytterligare fall av IBD, samtliga
hos boaormar. De två tidsmässigt tidi-
gaste fallen var båda från 1996. De fem
positiva fallen kom från olika privata
djurägare i Sverige. De IBD-positiva
ormarna kunde efter obduktion dia-
gnostiseras med andra uppenbara sjuk-
domar, bland annat allmäninfektion,
enterit eller salmonellos. I några fall var
vävnaderna så kadaveröst förändrade,
med förlorad cellarkitektur, att en histo-
patologisk bedöm ning inte var menings-
full. Den retrospektiva studien visade
dock att inklusionskropparna bevarats
väl trots att omgivande vävnad var delvis
upplöst, och diagnosen IBD kunde där-
med ändå fastställas.

DISKUSSION
Denna artikel beskriver de första dia-
gnostiserade fallen av IBD på ormar 
i Sverige. I den retrospektiva studien
framkom att IBD funnits i landet sedan
åtminstone 1996. Det är inte osannolikt
att sjukdomen funnits ännu tidigare
med tanke på det begränsade antal fall
och vävnader som kunnat undersökas.
Klinikveterinärer som får en boaorm
som patient bör alltid beakta IBD som
en möjlig och viktig diagnos vid klinisk
sjukdom. Detta särskilt om de uppvisar
centralnervösa symtom men även vid
andra mer diffusa symtom. Boaormar
blir oftast dåliga eller dör av sekundära
sjukdomar, vilket gör att IBD misstänks
påverka immunförsvaret (5, 7).

Histopatologisk undersökning av väv-
nadsbiopsier, lämpligen från lever (Figur
4), magsäck eller eventuellt esofagus -
tonsill är den möjlighet som idag finns
för att ställa diagnosen antemortem i
avvaktan på eventuella serologiska meto-
der. Ett negativt prov innebär dock 
inte att ormen är fri från IBD eftersom
inklusionskroppar inte alltid finns i alla
vävnader. Då IBD betraktas som smitt-
sam är diagnosen viktig att fastställa eller
utesluta för att undvika en okontrollerad
spridning av sjukdomen. I fallbeskriv-
ningarna ovan hade en av de två drabbade

samlingarna både boaormar och pyton -
ormar i en gemensam utställningsmiljö.

Fallbeskrivningarnas två reptilsam-
lingar hade tidigare haft enstaka utbyten
av djur. Det betyder att smittade djur
kan ha transporterats mellan terrarierna.
En del ormar utan känd bakgrund har
även skänkts till dessa anläggningar. I
dessa fall har smittspårning inte varit
möjlig. För smittspårning vid sjukdoms -
utbrott är ID-märkning av alla ormar att
rekommendera (t ex ID-chipsmärkning).
Med hänsyn till skillnaden i känslighet
för sjukdomen mellan pytonormar och
boaormar, bör djur av dessa två arter inte
placeras i samma terra rium. Karantän i
minst sex månader bör användas vid ny -
inköp och vid omflyttningar av djur (6).
Det är inte känt om IBD förekommer
hos viltlevande boida ormar, men even-
tuellt vilt fångade individer bör under
alla omständigheter ändå genomgå en
karantän innan de placeras i en samling.

Sjukdomen anses endast drabba boida
ormar, men likartade in klusionskroppar
har vid enstaka tillfällen också rappor -
terats hos andra ormarter. Dels hos en
kungs  orm (Lampropeltis getulus) av
familjen Coubridae, som förva rades med
boa ormar, men också hos palmhugg -
ormar (Bothriechis marchi )(1, 4).

Arkiverade prover och data på dia-
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FIGUR 4. Boaorm, kirurgisk leverbiopsi 
för histopatolo gisk kontroll av inklusions -
kroppssjuka.
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gnostiserande laboratorier kan få stort
värde för framtida sjukdomsövervakning
och forskning. Exempelvis när nya dia-
gnostiska metoder kan appliceras på
arkiverade prover. Den här retrospektiva
studien hade till exempel inte varit 
möjlig att genomföra om inte dessa pro-
ver och data funnits arkiverade och till-
gängliga.

Efter dessa första fall för lite drygt ett
decennium sedan diagnostiseras IBD
nu mera hos en oroväckande stor andel
av de boaormar som obduceras på SVA
eller från leverbiopsier som skickas in.
Men alltför få ormar undersöks, antingen
kliniskt eller genom obduktion, för att
beräkna prevalensen för sjukdomen i
landet. Vi anser ändå att det nu finns
indikationer på att IBD är utbredd i
svenska reptilsamlingar, varför det är
väsentligt för veterinärkåren att känna
till denna smittsamma och allvarliga
sjuk dom hos boa- och pytonormar i
Sverige.

TACK
Till Irene Ahl som vänligen bidragit med
fotografier.

SUMMARY
Inclusion body disease in captive
Boa constrictors in Sweden
The first diagnosed cases of inclusion
body disease in boid snakes (IBD) in
Sweden are described. Inclusion body
disease is a fatal disease in pythons and
boas, associated with a retrovirus. The
disease is so far only possible to diagnose
by histopathology, where typical round,
intensely eosinophilic intracytoplasmatic
inclusion bodies are seen in epithelial
cells and in neurons. In 2000, six Boa
constrictors from two different reptile 
collections were diagnosed with IBD by
histopathology. In one collection, a liver
biopsy was taken from a clinically healthy
animal being screened for Entamoeba
invadens, and a second animal was found
suddenly dead due to necrotizing colitis.
In the other collection various bacterial
infections were the main diagnoses at
necropsy of three dead snakes and one
euthanized snake. Characteristic inclusion
bodies were found in all snakes, in one or
more organ, including pancreas, brain,
liver, kidney, gut, stomach and lung. A

retrospective study of snake tissues archi-
ved at the National Veterinary Institute
revealed another five cases of IBD, the
earliest two cases from 1996. The study
also showed that the inclusion bodies
were well preserved and diagnostic even
in autolysed tissues.
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❘❙❚ månadens epiztel

MJÄLTBRANDSMISSTANKE I 
JÖNKÖPINGS LÄN
En fem månader gammal kvigkalv obducerades
på Eurofins i Kristianstad. Då blodet var fritt
och okoagulerat, samtidigt som djuret hade en
förstorad mjälte, misstänkte man antrax. Kvigan
var det andra djuret i besättningen som inom
loppet av några dagar plötsligt hade dött på bete.

Inga grävarbeten hade utförts på betet men
en direktmikroskopi på blodutstryk visade en
förekomst av bakterier med utseende som
stämde väl överens med baciller, varvid miss-
tanken stärktes. Efter negativ PCR-undersökning
och negativ odling kunde dock misstanken
avskrivas. Historiska data visade att mjältbrand
inte hade dokumenterats i den aktuella sock-
nen, varför det heller inte finns misstanke om
förekomst av mjältbrandsgravar i det aktuella
området. Dödsorsaken har inte fastställts, 
men clostridieinfektion eller ekollonförgiftning
bedöms som möjliga differentialdiagnoser.

MISSTANKE OM BLUETONGUE
Veterinärer har vid besök hos två fårbesättningar
rapporterat att man observerat krustbildningar
och erosioner i fårens mungipor, som i vissa fall
sträckt sig upp på nosryggen och ner över
mulen. I de allvarligaste fallen har fåren även
drabbats av feber. 

Huvudmisstanken har varit orf men annan
sjukdom har inte kunnat uteslutas. Dels på
grund av förekomsten av erosioner, dels på
grund av hög feber hos några av djuren. I 
båda fallen undersökte behandlande veterinär
respektive djurgrupp noga, men hittade inga

Epizteln rapporterar denna gång om en mjältbrands -

misstanke i Jönköpings län, misstanke om bluetongue

hos fårbesättning och om en internationell övning för att förstärka beredskapen

mot svinpest. Texten är ett samarbete mellan Statens veterinär medicinska anstalt

(SVA) och Jordbruksverket och är sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och 

Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.

Två fårbesättningar miss-
tänktes ha bluetongue.
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blåsor i mun eller på klövar. Inte heller någon
hälta kunde observeras, varför misstanke om
mul- och klövsjuka avskrevs. Även blodprover
togs för att kunna utesluta bluetongue. Proverna
undersöktes med PCR och visade sig vara nega-
tiva. Därmed avskrevs misstankarna.

AKTUELLA VTEC-UTREDNINGAR
När smittskyddsläkare vid ett EHEC-fall hos
människa misstänker en koppling mellan 
människa och djur kontaktas länsveterinär och
Jordbruksverket. Provtagning utförs sedan i de
fall där det finns en tillräckligt stark misstanke
om en sådan koppling.

I början av september gjordes en provtagning
av en nötkreatursbesättning i Jönköpings län.
Provsvaret var positivt för O121 och man har
slagit fast att det är samma stam hos djuren som
i humanfallet. Djurägaren kommer att få re kom-
 mendationer för hur djur och besökare bör
hanteras med anledning av det inträffade.

INTERNATIONELL ÖVNING STÄRKER
BEREDSKAPEN MOT SVINPEST 
Den 11–12 oktober genomfördes en stor
övning för att stärka beredskapen mot den
mycket smittsamma djursjukdomen afrikansk
svinpest. Sjukdomen förekommer bland annat
i Ryssland. Övningen pågick samtidigt i åtta
nordiska och baltiska länder och organiserades
av den nordisk-baltiska veterinära beredskaps-
gruppen som är kopplad till Nordiska Minis-
ter rådet. Sverige, Danmark, Norge, Island, Fin-
land, Estland, Lettland och Litauen deltog i
övningen. Varje land ansvarade för sitt eget
övningsscenario men kommunicerade och sam-
verkade med andra länder under övningen.
Från svenskt håll deltog Jordbruksverket och
SVA, som tränade sina respektive krisorganisa-
tioner.

Afrikansk svinpest är en sjukdom som har
varit på frammarsch de senaste åren och som
nu finns relativt nära Sverige.  ■

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootolog jour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veteri närer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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Vilken är din diagnos? – EKG

Vid en veterinärundersökning upptäcktes 
hjärt arytmi hos en sexårig huskatt. Fallet är
insänt och tolkat av Suzanne Gundler, Region-
djur sjukhuset Bagarmossen, Ljusnevägen 17, 
128 48 Johanneshov. Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Huskatt, hane, sex år

ANAMNES OCH STATUS: I samband med att katten
framgångsrikt behandlats för gastroenterit upptäcktes
en arytmi vid hjärtauskultation.

EKG: Se Figur 1. 

FIGUR 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 25 mm/s (obs hastigheten).

SVAR SE SIDAN 77

Scandivet

SVT 14-11 lill:SVT mall  11-10-30  17.51  Sida 27



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  14 • 2011 29

➤

Nu kan Sveriges Lantbruksuniver -
sitet, i samarbete med veterinär -
fakulteten i Oslo, utbilda Diplomates
i ämnet grishälsa. Idag utbildas tre
residents i Oslo, men i Sverige har
ingen ännu påbörjat utbildnings-
programmet.

Som tidigare nämnts i Svensk Veterinär-
tidning (nr 4/06) finns sedan 2004 ett
europeiskt college för kvalitetssäkrad
utbildning av specialister, så kallade
Diplomates, inom ämnesområdet gris -
hälsa. Den vanligaste vägen för att bli
Diplomate är att genomgå ett standardi-
serat specialistprogram med efterföljande
examination, men det finns också möj-
lighet att utforma individuella program.
Särskilt framstående och välmeriterade
veterinärer kan efter ansökan få genomgå
examination utan föregående utbildning.
Detta sker i sällsynta fall.

Riktlinjerna för hur ett specialistpro-
gram (recidency-program) ska se ut inom
EU har fastställts av European Board of
Veterinary Specialization (EBVS). Det
är en paraplyorganisation för de 20 olika
specialistprogrammen (Colleges). Alla
specialistprogram innehåller en praktisk
och en teoretisk utbildningsdel. I utbild-
ningen ingår även handledd tjänstgöring
i ett recidency-program. Efter genomförd
utbildning erhåller ”residenten” status
som Diplomate. En generell beskrivning
av diplomate-programmen i Europa och
vid Sveriges Lantbruksuniversitet åter-
finns i en artikel i Veterinärmagazinet
4/11.

ECPHM, EUROPEAN COLLEGE FOR
PORCINE HEALTH MANAGEMENT
ECPHM står för European College for
Porcine Health Management och har
funnits i sju år. I dagsläget (september
2011) finns totalt 147 Diplomates som
erhållit sin status de facto (utan exami -
nation, vilket är de flesta) eller efter 
examination (ett fåtal). Möjligheten att
få diplomate-status de facto upphörde
2009 och idag finns det endast tre vägar
för att få examen och bli Diplomate i
ECPHM:

A) Genom att genomgå ett av
ECPHM standardiserade utbildnings-

(recidency)-program. Detta vid en insti-
tution som vanligen är, men inte måste
vara, ett universitet. Institutionen och
utbildningsprogrammet ska vara god-
kända av ECPHM. För närvarande
finns det tio sådana utbildningsanstalter/
recidency-program i Europa.

B) Genom att genomgå ett individuellt
anpassat recidency-program vid en insti-
tution enligt A, som i varje enskilt fall
ska vara godkänd av ECPHM. För både
A- och B-alternativen gäller att kandi -
daten, för att få börja på programmet,
måste ha passerat ett ”internship” under
ett till två år. Detta internship innebär i

Diplomate-examen i grishälsa
möjlig i Sverige

CLAES FELLSTRÖM, professor, Diplomate i ECPHM *

Från vänster: Per Wallgren, Diplomate, Odd Magne Karlsen, resident i Oslo och Tore
Framstad, Diplomate och ansvarig för den norska delen av recidency-programmet i
grishälsa.
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➤ huvudsak kliniskt/sjukdomsförebyggande
arbete i grisbesättningar. Därefter kan
man efter ansökan till Credential Com-
mittee bli godkänd för att få börja sitt
recidency-program. Standardprogram-
met pågår under två och ett halvt till tre
år och kan bestå av upp till 75 procent
kliniskt arbete på den ordinarie arbets -
platsen. Detta under handledning av en
handledare som själv måste vara Diplo-
mate. Minst 25 procent (ca 30 veckor)
består av forskning, akademisk träning/
kurser i patologi, mikrobiologi etc. Totalt
ska internship + recidency-program till-
sammans pågå under fyra års tid. Reci-
dency-programmet ska vara helt genom-
fört inom en tidsperiod av sju år.

C) I exceptionella fall kan Credential
Committee acceptera att en veterinär
examineras utan att ha genomgått A
eller B. För detta krävs minst fem års
framstående arbete inom ämnesområdet
grishälsa. 

För samtliga alternativ, A–C, krävs
dessutom att man har skrivit tre fallrap-
porter samt två vetenskapliga artiklar
inom ämnesområdet. Dessa ska ha pub-
licerats eller accepterats i vetenskapliga
tidskrifter med peer review-system. 

DIPLOMATE I NORDISKA LÄNDER
Sedan tidigare finns godkända utbild-
nings program för att erhålla Diplomate-
examen i svinhälsa vid veterinärfakulte-
terna i Köpenhamn och Helsingfors. Nu
har även SLU möjlighet att i samarbete
med veterinärfakulteten i Oslo utbilda
Diplomates i ämnet svinhälsa. För till-
fället (september 2011) utbildas tre resi-
dents i Oslo. I Sverige har ingen ännu
påbörjat utbildningsprogrammet.

VARFÖR UTBILDA SIG TILL 
DIPLOMATE?
I Sverige finns det fortfarande möjlighet
att erhålla svensk svinspecialistkompetens.

Hittills har ett 30-tal svenska veterinärer
uppnått den kompetensen de facto, allt-
så utan föregående examination. Något
utbildningsprogram för att bli svensk
svinspecialist har i praktiken aldrig fun-
nits. Två svenska veterinärer har dock
fått svensk svinspecialistkompetens via
examination. 

För närvarande pågår diskussioner
om att avskaffa möjligheten att erhålla
svensk svinspecialistkompetens. I Sverige
har många veterinärer, framför allt inom
Svenska Djurhälsovården, dessutom
genomgått den danska svinspecialistut-
bildningen. Ett annat initiativ för att
höja kompetensnivån när det gäller 
svin hälsa har tagits av distriktsveterinä-
rerna. De har slutit ett utbildningsavtal
med en dansk aktör för utbildning av
sina anställda veterinärer. Motsvarande
typer av nationella utbildningar finns 
i många europeiska länder och utbild-
ningarna fyller definitivt sitt behov
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eftersom varje land har olika behov när
det gäller svinproduktionen. Diplomate-
utbildningen kan i detta perspektiv
beskrivas som ”kronan på verket”, och
som den mest avancerade formen av
kompetensutveckling inom svinhälso -
området i Europa.

Utbildningen är organiserad på ett
likartat sätt vid varje godkänd utbild-
ningsinstitution. Undervisning/hand-
ledning genomförs uteslutande av
Diplomates från det egna colleget, eller
ett annat under EBVS. Det viktigaste
och svåraste momentet för att bli Diplo-
mate är examinationen, som sker en
gång per år någonstans i Europa. Den
innehåller i regel både skriftliga och
muntliga moment och genomförs av ut -
bildnings- och examinationskommittén
i ECPHM.

Diplomate är alltså den högsta meri-
tering man kan få som kliniskt verksam
veterinär. Vid rekrytering av seniora kli-
niska tjänster, exempelvis vid SLU och
andra veterinärfakulteter, är Diplomate-
status definitivt en merit. I vissa fall är
det nästan ett krav i takt med att antalet
Diplomates hela tiden ökar. Därför blir
denna typ av meritering allt viktigare.

FINANSIERING
För tillfället utbildas ingen resident i
svinhälsa vid SLU. Detta kan till viss del
förklaras av problem med finansieringen.
Lönen och omkostnaderna betalas i nor-
mala fall av arbetsgivaren men även helt
privat finansiering förekommer.  

ESPHM
ESPHM är en akronym som står för
European Symposium of Porcine Health
Management, och har fram till idag ägt
rum tre gånger: i Danmark, Tyskland
respektive Finland. Dessa symposier
anordnas av ECPHM en gång om året

och är öppna för alla intresserade. I år
hölls mötet i Helsingfors. 270 registre -
rade veterinärer var anmälda och över
hundra vetenskapliga bidrag presentera-
des. Antalet deltagare och bidrag växer
för varje år och symposiet utvecklas
snabbt som ett konkurrerande euro -

Olli Peltoniemi, mycket aktiv Diplomate i ECPHM, och huvudansvarig för årets ESPHM i
Helsingfors, hälsar deltagarna välkomna till symposiemiddagen.

FO
TO

: C
LA

ES
FE

LL
ST

RÖ
M

Kompendium
VETERINÄRKONGRESSEN 2011
Kompendium, inklusive CD-skiva, med föredrag från 2011 års Veterinär-
kongress kan beställas från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 550 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds plusgiro 83 80-8 eller bankgiro 530-5222.
Ange på talongen ”Kompendium 2011”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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➤ peiskt möte till det så kallade ”VM i
gris”, IPVS-kongressen som anordnas
vartannat år någonstans i världen.

EAPHM
För att ytterligare förvirra med akrony-
mer finns sedan 2009 EAPHM (Euro-
pean Association of Porcine Health

Management). De har en hemsida med
mer information på www.EAPHM.org.
Deras huvudsyfte är att bli ett övergri-
pande organ för utbildningsaktiviteter i
Europa för grisveterinärer. De har även
som mål att bli ett fackligt stöd i alla
möjliga sammanhang för veterinärer
inom området. Organisationen är öppen

för alla som arbetar professionellt med
grisar i Europa och det krävs ingen spe-
ciell kompetens därutöver för att bli
medlem. Alla Diplomates i ECPHM är
automatiskt också anslutna till EAPHM.
Från och med 2012 kommer EAPHM, i
samarbete med ECPHM, att anordna
ESPHM.

När man blir medlem i EAPHM får
man via hemsidan tillgång till nyheter
inom området, publikationer m m,
reducerad avgift till ESPHM-symposiet
och protokoll från varje ESPHM. För
närvarande består styrelsen i EAPHM av
följande personer: John MacKinnon
(pre sident) – Peter Høgedal (vice presi-
dent) – Dominiek Maes (sekreterare) –
Jean-Luc Sevin (skattmästare) – Antonio
Palomo Yagüe (ledamot).

SAMMANFATTNING
Många kompetensutvecklande aktiviteter
för veterinärer som arbetar med grisar
utvecklas snabbt inom Europa. I Sverige
har vi nu möjlighet att erbjuda Diplo-
mate-utbildning för de veterinärer och
arbetsgivare som är intresserade. För mer
information, kontakta Claes Fellström,
SLU, via e-post claes.fellstrom@slu.se
eller telefon 072-241 27 47.

*CLAES FELLSTRÖM, professor, Institutionen
för kliniska vetenskaper, Box 7054, Sveriges
Lantbruksuniversitet, 750 07 Uppsala. 
Claes Fellström är också Diplomate i ECPHM
och ordförande för Credential Committee i
detta college.  

I mitten Freddy Haesebrouck, Diplomate i ECPHM från Belgien. Till vänster Frida Karlsson,
doktorand och till höger Annette Backhans, postdoc, båda anställda vid Institutionen för
kliniska vetenskaper vid SLU i ämnet grissjukdomar och tänkbara framtida Diplomates.
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Nu går begreppen regiondjursjukhus
och regionhästsjukhus i graven i
Strömsholm. Fredagen den sjunde
oktober återinvigdes djursjukhusen
under nya namn: Specialistdjursjuk-
huset Hund & Katt respektive Specia-
listdjursjukhuset Häst. I samband
med det lanserades en rad nyheter.

Anders Thunberg, vd för Stiftelsen
Ströms  holm Djursjukvård som äger
båda djursjukhusen:

– Vi har lyssnat på omvärlden och
funnit ett behov av en ännu starkare
topp inom svensk djursjukvård. Vi gör
därför en omfattande omstrukturering
av verksamheten och etablerar oss inom
en nisch som hittills stått tom: Den som

Skandinaviens första specialistdjursjuk-
hus.

FEM SJUKHUS I ETT
– Förändringarna är allra tydligast inom
nya Specialistdjursjukhuset Hund & Katt.
Där har vi organiserat verksamheten i fem
centra, centrum för diagnostik, kirurgi/
ortopedi, medicin, ögonsjukdomar samt

Från svensk elit till världsklass

Strömsholm blir Skandinaviens
första specialistdjursjukhus

EVA QUIST, marknadsassistent*

På sjukhusområdet ryms också ett hovslageri samt Ridskolan Strömsholm.
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➤ akut-/intensivsjukvård. Vi skrotar alltså
den traditionella indelningen med poli-
klinik, operation och vårdavdelning som
tre separata enheter. Förutom stora
medicinska fördelar medför ändringarna
att samma personal i högre grad följer
patienten genom hela vårdkedjan, säger
Thunberg

– Jag tror mycket på det nya arbets-
sättet. Det främjar samarbete, teamkänsla,
vårdkvalitet och utveckling. Både patient
och djurägare kommer att känna större
trygghet i att träffa samma människor.
Servicen gentemot remitterande veteri-
närer blir också bättre, säger Lennart

Sjöström, som är specialist i kirurgi/
ortopedi hund och katt på Strömsholm.

FLER HÖGUTBILDADE VETERINÄRER
– Dessutom har vi anställt ännu fler
medarbetare med diplomate-examen.
Det gör att vi nu kan erbjuda såväl kun-
skap som veterinärmedicinsk apparatur 
i världsklass. Det ger oss också ökad be -
hörighet som läroanstalt för ungdomar
som studerar till veterinär. Ungefär som
universitetssjukhusen inom humanvår-
den, fortsätter Anders Thunberg.

På Specialistdjursjukhuset Häst höjs
kompetensen i motsvarande grad, men i

övrigt är förändringarna inte lika omfat-
tande som för hund och katt. En unik
sak för såväl hundar och katter som för
hästar är att specialistdjursjukhuset har
fullt bemannad akutmottagning/IVA
dygnet runt, året om. Även om en svårt
sjuk eller skadad patient kommer in till
Strömsholm på julnatten, står ett kvali-
ficerat specialistteam berett att rädda
djurliv. 

*EVA QUIST, marknadsassistent, Regiondjur-
sjukhuset Strömsholm, Djursjukhusvägen 11,
734 94 Strömsholm.

Anders Thunberg är vd för Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård. – Jag tror mycket på det nya arbetssättet, säger Lennart Sjöström,
specialist i kirurgi/ortopedi.
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Hela sortimentet finns hos din grossist!
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Gent i Belgien ligger omgiven av
gröna fält med betande djur. Man
har flera olika typer av köttanlägg-
ningar i sin närhet, och det gjorde
staden till en idealisk mötesplats för
den 57:e Internationella kongressen
för köttvetenskap och teknologi
(ICoMCT). Över 600 deltagare sam-
lades under en blåsig och regnig
vecka i den stora konferensanlägg-
ningen någon kilometer från Gents
medeltida stadskärna. Schemat var
fullspäckat. Från tidig morgon till kväll
fick deltagarna lyssna på föreläsare
och ta del av posterpresentationer.
Flera hundra arbeten presenterades.
Allt från muskelns biokemi till olika
typer av tekniska lösningar för att
skapa en skinka i en så naturlig form
som möjligt – även om råvaran
består av tumlade småbitar. I den
här artikeln presenteras ett axplock
av den information som författaren
fick ta del av.

KÖTTPRODUKTIONENS 
HÅLLBARHET
Många konsumenter i Skandinavien
tänker allt mer på köttproduktionen ur
ett hållbarhetsperspektiv. Idag ställs
högre krav på djurskydd, arbetsmiljö
och etik. Dessutom har allt fler röster
ifrågasatt vilken påverkan köttproduk-
tionen har på klimatförändringarna på
jorden. Tyvärr var det inte många före-
läsningar på detta ämne som berörde
denna intressanta aspekt.

Danskarna gjorde dock ett tappert
försök att tala om djurvälfärd och en
mer holistisk syn på produktionskedjan
(2). Man menade att produktionen

måste ta hänsyn till vad konsumenterna
önskar. Den holistiska synen bör inne-
fatta analys av djurmaterial, uppföd-
ningssystem, djurvälfärd, arbetsmiljö för
personalen, kvaliteten på slutprodukten
m m. Danskarna menade att kontroller
på djurvälfärd kommer att införas av
myndigheterna och branschen måste
vara beredd att möta dessa krav (13).

Under denna punkt diskuterades
också kosherslaktens effekt på köttkvali-
teten. Kosher utan bedövning ger lägre
mörhet, men minskar å andra sidan
viktförlusten i samband med tillagning
(9). Vidare presenterades inte oväntade
resultat om att temperamentsfulla nöt-
kreatur hade lägre glykogenhalt när
deras muskler är i vila (10). Detta påver-
kar köttkvaliteten oavsett slaktmetod.
Avel bör således satsas på lugna djur. 

MIKROBIOLOGISKA FAROR 
Av alla enskilda mikrobiologiska faror
var det framför allt Escherichia coli, Yersi-
nia och Listeria som diskuterades under
mötet. Screening i nio olika belgiska
grisslakterier visade att en stor andel gri-
sar bär på patogen Yersinia spp (3). Trots
det lilla antalet undersökta kroppar
drogs slutsatsen att en betydande andel
slaktkroppar är kontaminerade med
patogen Yersinia spp på mätområden
som mandibular-, sternal-, sacral- och
pelvisregionerna.

Enligt förordning (EU) 853/2004 ska
slaktkroppar direkt efter slakt och
besiktning kylas ner i slakteriet, för att
garantera att temperaturen genom hela
köttet är max sju grader. Detta ska ske
på ett sådant sätt att kylkurvan ger en
kontinuerlig sänkning av temperaturen.

Gent – årets mötesplats för ICoMCT 
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ARJA HELENA KAUTTO, leg veterinär, DVM, 
M Sci, specialist i livsmedelshygien*

De tre tornen: S:t Nikolas kyrka, Klockstapeln och S:t Bavos katedral dominerar Gents
”skyline”.
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Nationella myndigheter kan dock göra
avsteg från denna regel. Det franska
jordbruksministeriet tillåter till exempel
högst två timmars transport med grisar
som lastas med en kärntemperatur på
max tolv grader. Preliminära resultat
efter 80 000 datasimuleringar med olika
relevanta variabler (bland annat slakt-
kroppens temperatur, bakteriologisk
belastning vid slakt, vattenaktivitet på
slaktkroppens yta, transporttemperatur,
transportens längd) visar att en accepta-
bel livsmedelssäkerhet kan behållas även
vid längre transporter (4). Fler under-
sökningar kommer att genomföras för
att se över möjligheten att utveckla de

nationella regler som gäller för transport
av slaktkroppar.

Pastörisering av slaktkroppar är en
godkänd metod i USA, men inte inom
EU. Norska forskare har undersökt de
mikrobiologiska effekter, som kan vara
ett resultat av varmvattenspastörisering
(82 grader Celsius i åtta sekunder), för
att se vad det blir för resultat om samma
vatten återanvänds (6). Pastörisering
sänkte signifikant nivåerna för exempel-
vis Escherichia coli, Enterobacteriaceae
och Bacillus cereus. Direkt efter behand-
lingen minskade E coli med 99,5 pro-
cent, och efter fem dygn i kylförvaring
kunde inga E coli isoleras. Det återan-

vända vattnet höll acceptabel mikrobio-
logisk, fysikalisk och kemisk kvalitet.
Även om en del kroppar fick sämre
ytfärg avtog denna skillnad efter 24 tim-
mars lagring i kyla. Författarna föreslår
att pastörisering skulle kunna användas
som en effektiv procedur för att minska
antalet E coli, och även shiga-toxinpro-
ducerande E coli-stammar på slaktkrop-
par. Det skulle kunna vara ett sätt att
försöka ersätta den kostsamma hante -
ring som det separata förädlingsflödet
för högriskkroppar innebär.

MIKROBIOLOGISK SÄKERHET 
En norsk forskare presenterade metoder
som kan användas för att reducera vero-
toxisk E coli i samband med produktion
av fermenterade korvar (7). Nyckeln till
säkra produkter är en bra och hygienisk
slakt, kunniga tillverkare samt efterhan-
tering av de tillverkade produkterna.
Det är många faktorer som påverkar
överlevnaden av E coli i fermenterade
korvar: Förbehandling av råvaran, mäng-
den NaCl, nitrit och laktat, vattenakti -
vitet, pH, valet av starterkulturer samt
antimikrobiella tillsatser. Men även pro-
cessfaktorer som temperatur och tid för
fermenteringssteget spelar stor roll. I
vissa fall bör ytterligare åtgärder vidtas,
till exempel värmebehandling och att
utsätta produkten för ett högt tryck.
Hög trycksprocessen bygger på att bakte-
riecellsväggar går sönder när kompres-
sionen släpps. Med hjälp av HACCP-
analyser (Hazard Analysis and Critical
Control Points) har man lyckats iden -
tifiera de kritiska kontrollpunkterna i
samband med tillverkning av fermen -
terade korvar. Låg temperatur i korv-
massan under tillverkning samt snabb
sänkning av pH under fermentations -
processen är avgörande för råvarumate-
rialets kvalitet. Vilken metod ett företag
väljer för att sänka E coli-förekomsten i
slutprodukten beror på hur snabbt det
ska gå och hur mycket det får kosta.
Även logistiken kan styra flöden och val
av metod. 

EFSA (European Food Safety Autho-
rity) presenterade hur de arbetar med
riskbedömning inom denna oberoende
europeiska myndighet. Som exempel
visade man EFSAs utlåtande om Campy-
lobacter och möjligheterna att minska
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Belgian blue är ett mycket vanligt inslag i landskapet.
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LAPAROSKOPI 
PÅ HUND
Grundläggande kurs i 
diagnostik och kirurgi.

TID: 26–27 januari 2012
PLATS: Linköping
INFO: www.djurdoktorn.se
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dess påverkan på humanhälsa, som
tagits fram inom EU (12). Det förefaller
mycket problematiskt att hantera frågan
eftersom andelen flockar av slaktkyck-
ling som är kontaminerade med Campy-
lobacter varierar mellan Estlands 2,2
procent och Medelhavsländernas 100
procent. Åhörarna utanför EU undrade
varför man inte kunde ta lärdom från
norr och implementera dessa metoder 
i de södra delarna av EU. Flera icke-
européer undrade skämtsamt om detta
var en mikrobiologisk motsvarighet till
statsskuldsproblematiken inom samma
union. EFSA replikerade att de inte syss-
lar med politik. Däremot har de före -
slagit att man skulle kunna sänka slakt -
åldern för att minska förekomsten av
Campylobacter i slaktkyckling.

ORNELUKT
För den som frestas att beställa Rocky
Mountain Oysters på restaurang kan jag
informera om att det handlar om gris -
testiklar. Vaccinering av smågrisar, med

den nya metod som marknadsförs av ett
läkemedelsföretag, har möjliggjort att
samma företag nu ger ut en egen kokbok
med 20 olika sätt att tillaga testiklar! Det
gäller att ta hand om biprodukter efter
slakt.

Fläsk efter vaccinerade grisar har
något högre pH efter slakt och styck-
ning. Veterinärer i tjeckiska Brno har
dock kommit fram till att denna lilla,
icke-statistiska, skillnad i pH-utveckling
i fläsk från vaccinerade och manuellt
kastrerade grisar inte påverkar smaken.
Kallrökta fermenterade korvar ska vara
lika goda oavsett råvara (5).

Danskarna är vana att hantera orne-
lukten. Lukten delas in i tre typer av 
sensoriska mätningar: Stickande (eng
pungent), svett och urin. Enligt dansk
forskning ska svett- och urindelen vara
mest irriterande (14). Androstenonhalten
är den som korrelerar bäst med sensoriska
upplevelser av dessa dofter medan skatol
inte har någon direkt korrelation. För
att minska risken för dofterna i slutpro-

dukten bör rökt och kokt skinka inne-
hålla så lite som möjligt av androstenon
och serveras kall (sic!).

Danskarna har validerat metoden för
sensorisk mätning av ornelukt för fläsk 
i produktionsledet (11). Fem (5) gram
fett och kokt vatten som är 80 grader
varmt, kan användas för att mätperso-
nen på ett pålitligt sätt ska kunna detek-
tera ornelukten. Metoden fungerar även
efter 200 prover i följd för en testperson.

DJURVÄLFÄRD, SLAKT OCH 
KÖTTKVALITET
Ett svenskt inlägg i postersessionen var
samarbetet mellan SLU och SVA. Det
handlade om köttkvaliteten hos vildsvin
efter att djuren fångats in levande (8).
Olika typer av fällor jämfördes genom
att analysera ett antal parametrar som
hade direkt anknytning till köttkvalite-
ten men också genom att notera direkta
fysiska skador på djuren. På så sätt
kunde man ta fram rekommendationer
för vilka typer av fällor som är skonsam-
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Kötthallen mitt i Gent har blivit en populär samlingspunkt med trevliga kaféer. I taket hänger äkta lokala lufttorkade skinkor.
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mast att använda för att fånga vildsvin
levande. 

Det fanns även en italiensk studie där
olika jakt- och hanteringsmetoder av
slaktkroppen direkt efter fällning jäm-
fördes utifrån dess effekt på köttkvalite-
ten (1). Resultaten var dock preliminära
och belastades av svårigheten att kunna
mäta parametrar utan variation i tid,
något som alltid är problematiskt när
forskning sker under autentiska jaktför-
hållanden. 

STUDIEBESÖK OCH RESA UTE PÅ
LANDSBYGDEN
Under vistelsen passade jag också på att
besöka krigsskådeplatser från första
världskriget, bland annat i Ypres. Mellan
ett grisslakteri och en anläggning för
biogas har ett litet avsnitt av västfrontens
skyttegravar bevarats. För en veterinär
på köttkonferens kan detta te sig högst
naturligt. För många andra är det kanske
mer en påminnelse om att på just denna
plats användes ett nytt, ohyggligt vapen
för första gången 1915 då tyskarna
släppte klorgas över de allierades trupper.

Belgien har inte haft en ny regering
sedan valet för över ett år sedan och den
södra och norra delen av landet skiljer
sig åt på många punkter. När man för-
söker förstå hur EU organiserar sig idag
är det bra att påminna sig om den reali-
tet dessa historiska monument vittnar
om, och att vi när det gäller fred faktiskt
har kommit en bit på vägen. 

ÄR VI MED PÅ TÅGET?
De flesta känner säkert till att den runda
skinkan på vår inhemska marknad ofta
är tumlad och skapad av större eller
mindre köttbitar. Nu finns det nya tek-
niska lösningar där man kan pressa fram
produkter till en mer naturlig form. Det
innebär att även tumlade produkter i en
nära framtid kan ha formen av en hel-
styckad kokt eller rökt detalj.

För yrkeskåren veterinärer är det vik-
tigt att hänga med i denna utveckling
vare sig vi tycker om den eller inte. Det
händer mycket i köttbranschen och om
vi inte följer dessa processer kan vi inte
heller utveckla myndighetskontrollen, så
att den fokuseras på det som är relevant
för konsumenternas hälsa och förtroende.
Effektiv kontroll kräver relevant fokus.

TACK
Veterinärmedicinska Sällskapets sektion
för folkhälsa och livsmedelssäkerhet, för
ekonomiskt bidrag som delfinansierade
resan och gav mig möjlighet att delta i
denna kongress. Tack också till min arbets-
givare för att jag fick möjlighet att resa till
detta möte.

R e f e r e n s e r
Referenserna består av posters och föreläs-
ningar från kongressen och finns i Procee-
dings of the 57th International Congress of
Meat Science and Technology (ICoMST),
August 7–12, Ghent, Belgien. Dessa går att
beställa från hemsidan www.icomst.be.

1. Amici A, Meo Zilio D, Ficco A, Primi R,
Serrani F, Failla S & Conto M. Some traits
of fallow deer and wild boar meat as
affected by hunting withdrawal: first
results. 

2. Conzales J, Gispert M, Gil M, Hvid M,
Dourman JY, deGreef K & Fábreg E. 
Evaluation of meat quality traits from
European pig production systems in 
relation to sustainability: an approach. 

3. van Damme I & de Zutter L. Occurence
of human enteropathogenic Yersinia spp
in pigs and contamination of carcasses
during slaughter. 

4. Ellouze M, Le Roux A, Bozec A, Garry PI
& Minvielle B. Evaluation of impact of
refrigerated transport of pig carcasses
loaded above seven grades C on their
microbial quality and safety. 

5. Gallas L, Borilova G, Svobodova I, Stein-
hauserova I & Steinhauser L. Usability of
meat from immunologically castrated

male pigs for the production of dry fer-
mented sausages. 

6. Hauge SJ, Wahlgren M, Rötterud OJ &
Nesbakken T. Effects of hot water surface
pasteurisation on lamb carcasses. 

7. Holck Åskild. Reduction of verotoxigenic
Escherichia coli in production of fermen-
ted sausages. 

8. Li X, Hestvik G, Malmsten J, Ågren E, 
Felton L & Lundström K. Meat quality of
wild boar (Sus scrofa) after live capture
by different traps in Sweden.  

9. Magolski JD, Maddock-Sarlin KR, 
Anderson VL, Schwartz CA, Lepper AN,
Keller WL, Sun X, Ilse BR & Berg EP. 
Differences in Minolta color score and
beef tenderness associated with feedlot
stress and slaughter method. 

10. McGilhirst P, Cafe LM, Pethick DW, 
Greenwood PL & Gardner GE. Cattle
with more reactive temperaments have
lower resting muscle glycogen. 

11. Meinert L, Bejerholm C & Stöier S. 
Validation of the human nose based
metod ”hot water” for boar taint 
detection. 

12. Messens Winy. Risk assesment of food-
borne pathogens in the meat production
chain.

13. Stoeier S, Sell AM, Christensen LB, 
Blaabjerg LO & Aaslyng MD. Vocalization
as a measure of welfare in slaughter pigs
at Danish slaughterhouse. 

14. Terngren MA, Claudi-Magnusse C, 
Stöier S & Kristensen L. Boar taint reduc-
tion in smoked, cooked ham.

*ARJA HELENA KAUTTO, leg veterinär, DVM, 
M Sci, specialist i livsmedelshygien, Bjurfors 92, 
931 96 Skellefteå.
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Krigskyrkogården i Tyne Cote var gigantisk. Besökarna kom från alla delar av världen för
att hedra sina anhöriga. Det vilar 11 856 döda på denna kyrkogård.
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Andrew Sparkes, internationellt
känd kattspecialist från England,
gästade den 21 september SLU i
Uppsala. Sparkes föreläste om den
äldre kattens sjukdomar och SVTs
utsände fick chans att göra en kort
intervju och lyssna på ett mycket
intressant seminarium.

I samarbete med SLU hade ett läkeme-
delsbolag bjudit in till föreläsning i katt-
medicin som vände sig till veterinärer
och veterinärstudenter. Seminariet web-
sändes i realtid så att veterinärer i Lund
respektive Göteborg kunde följa det hela
på skärmar. 

Andrew Sparkes är en engelsk veteri-
när med specialisering på kattens sjuk-
domar och vetenskaplig rådgivare för
International Society of Feline Medicine
(ISFM). Sparkes examinerades från Royal
Veterinary College 1983 och tjänstgjorde
i praktik i några år innan han påbörjade
en specialistutbildning inom kattmedi-
cin på University of Bristol. Där fortsatte
han sedan sin forskning som så små-
ningom resulterade i en doktorsavhand-
ling. Under resten av 1990-talet innehade
Andrew Sparkes en undervisningstjänst
på Bristol University. Mellan åren 2000
och 2010 arbetade han med forskning
och undervisning på Animal Health
Trust och från och med 2012 kommer
han att ha ett heltidsengagemang för
ISFM. Sparkes har även bidragit i
många läroböcker, publicerat dussintals
vetenskapliga artiklar och är ansvarig
utgivare för tidskriften ”Feline Medicine
and Surgery”.

OSTEOARTRIT HOS DEN ÄLDRE
KATTEN
Ett av ämnena i föreläsningen var osteo-
artrit och artros hos den äldre katten,
där begreppet OA användes frekvent
som samlingsnamn. 

Artros är ett underdiagnostiserat pro-
blem hos katt, särskilt hos de äldre, vil-
ket också flera prevalensstudier visar.
Den kliniska bilden består ofta av mins-
kad aktivitet och mobilitet snarare än

hälta, vilket gör att problemet ofta upp-
fattas som ”normalt åldrande”. Katterna
sköter om sig mer sällan (decreased
grooming), blir mindre sociala och har
ibland problem med att gå på lådan. 

Det finns flera sätt att hjälpa en katt
med artros. NSAID (Non Steroidal Anti-
 inflammatory Drugs) och vid behov vikt -
minskning är självklara behandlingar.
Flera läkemedel nämndes men NSAID
dominerar. Flera behandlingsstudier

Internationell specialist med katten
i centrum
TEXT OCH FOTO: ELISABETH HERNBLAD TEVELL

Andrew Sparkes, som i september besökte Sverige, är en engelsk veterinär med speciali-
se ring på kattens sjukdomar.
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finns tillgängliga, till exempel av Clark
& Bennet (1) och ISFM har även tagit
fram omfattande riktlinjer för långtids-
behandling (www.isfm.net).

Behandlingstips
Ett sätt att hjälpa artroskatten i vardagen
är att modifiera den fysiska miljön och
ha allt som katten behöver på ungefär
samma höjd. Att till exempel ställa fram
en stol eller pall där katten brukar hoppa
upp på bänken och att göra kattlådan
grundare är andra exempel på åtgärder
som underlättar för katten att röra sig i
vardagen. 

Det minskar risken för biverkningar
från mage-tarm att använda COX-1-
sparande NSAID (en selektiv COX-2-
hämmare), att ge läkemedlet med mat
och att undvika samtidig peroral be hand-
ling med kortikosteroider. Vid lång  tids-
behandling är NSAID-preparat som är
COX-1-sparande också att före dra och

man bör titrera ner dosen till minsta
möjliga men ändå effektiva.

Andra sjukdomar kan maskera sym-
tomen på artros och det är heller inte
ovanligt att den äldre katten har flera
sjukdomar eller problem samtidigt.
Exempel är hypertyreos och kronisk
njursjukdom, ibland t o m begynnande
njursvikt.  

NSAID är inte kontraindicerat bara
för att katten är gammal per se och 
inte heller är kronisk njursjukdom en
kontraindikation. Men behandling med
NSAID på dessa patienter kräver nog-
grann uppföljning och dosjustering och
att njurarna har god genomblödning,
dvs att vätskestatus är gott. Tar man
detta i beaktande leder NSAID-behand-
ling inte till försämring av kronisk njur-
sjukdom. 

Man bör alltså titrera ner dosen till
minsta möjliga men ändå effektiva och
gärna ge läkemedlet med blött foder för

att bidra till att upprätthålla vätskestatus.
Behandlingen ska sättas ut, åtminstone
tillfälligt, vid inappetens oavsett orsak.

VAD ÄR FAB?
Förkortningen FAB återkom regelbun-
det i Andrew Sparkes diskussioner, men
även i hans yrkeskarriär.

Så tidigt som 1958 grundade Joan
Judd en välgörenhetsorganisation med
katten i fokus. Organisationen fick
namnet FAB (Feline Advisory Bureau).
På den tiden var inte mycket känt om
katten ur ett veterinärmedicinskt per-
spektiv och FAB samlade och samman-
ställde information om katten, dess
behov och sjukdomar från olika källor.
FAB bekostade även veterinärers utbild-
ning i kattmedicin. 

Den organisation som Joan Judd
grundade 1958 har idag vuxit till ett
betydande informationsorgan. På deras
hemsida (www.fabcats.org) finns en stor
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Ett sätt att hjälpa artroskatten i vardagen är att modifiera dess fysiska miljö. Sparkes föreläsning lockade ett sextiotal åhörare.
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mängd information och riktlinjer. Inter-
national Society for Feline Medicine,
ISFM, är den veterinärmedicinska delen
av FAB.

FYRA FRÅGOR TILL ANDREW 
SPARKES
Hur kom det sig att just kattmedicin 
fångade hans intresse och hur har engage-
manget sedan utvecklats?

Andrew Sparkes påbörjade en euro -
peisk specialistutbildning i kattmedicin
bekostad av FAB som ung veterinär och
har fortsatt på den vägen. Ett extra stort
engagemang har han i att verka för mer
kattanpassade kliniker (cat friendly cli-
nics). Det är ett viktigt område eftersom
de flesta katter visar stor stress i hundars
närhet vilket påtagligt påverkar symtom,
diagnostik och behandlingsresultat på
ett negativt sätt. 

Nu är detta ingen nyhet längre i Sve-
rige. Sedan länge satsas det på speciella
kattkliniker och på djursjukhusen har
katterna ofta en egen korridor för att
vara avskilda från hundmottagningen. I
väntrummet har de ofta en egen hörna
eller i bästa fall ett separat väntrum med
egen ingång. 

Det är inte bara de fysiska omständig-
heterna på en klinik som spelar roll för
att möta kattens behov. Det handlar om

att lära sig mer om katter, deras beteende
och uttryckssätt. En bra väg för kliniken
att bättre ta hand om katters behov,
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menar Andrew Sparkes, är att utbilda
och ta hjälp av djurvårdarna/djursjuk-
skötarna och låta dem driva en del av
arbetet med att göra kliniken mer katt -
anpassad.

Veterinärerna behöver också sätta
press på läkemedelsföretagen att ta fram
läkemedel som är lämpliga att ge katt
med tanke på styrka, beredningsform
och smaklighet. Det är lång väg kvar till
”the cat friendly tablet”! 

Men hur kan den lilla kliniken med små
faciliteter, bli mera kattvänlig?

Det finns mycket att läsa om detta på
ISFMs hemsida www.isfm.net men det
viktigaste steget, enligt Andrew Sparkes,
är att skilja hundar och katter i tid. Det
kan man göra genom att vissa kvällar ha
enbart kattmottagning eller att ha kat-
terna tidigt på kvällen och hundarna
sist. 

Alldeles klart blir behandlingen av

katterna mer framgångsrik med mer
kunskap inom detta område.

Hur håller sig den enskilde veterinären
bäst uppdaterad på kattmedicin?

Svaret kom klockrent: gå med i
ISFM. Organisationen anordnar årliga
kongresser och ger ut tidningen Feline
Medicine and Surgery med tolv num-
mer per år. På hemsidan finns mer att
läsa. Det finns även bra läroböcker i
kattmedicin, ett exempel är ”Consulta-
tions in Feline Internal Medicine” av
John R August men det finns naturligt-
vis många fler.

Slutligen, vilket är det allra viktigaste att
tänka på när det gäller den äldre kattens
sjukdomar och hur de ska hanteras?

Den åldrande katten har ofta fler pro-
blem eller sjukdomar. Exempel är en
kombination av hypertyreoidism och
begynnande njursvikt. Ett annat exem-

pel kan vara en sjukdom som ger trött-
het och nedsatthet men där katten även
har utvecklat en artros med led- eller
ryggsmärtor som kan ge samma sym-
tom. Identifiera så många som möjligt
av orsakerna till kattens problem och
följ upp katten noga med återbesök och
telefonsamtal. 

Så glad jag blev att min gamla käpp-
häst ”parallella diagnoser” fick stöd även
här.

Andrew Sparkes är en intressant och
rutinerad föreläsare, kunnig, saklig och
inspirerande. Klockan blev mycket, alla
såg väldigt nöjda ut och gick hem på -
fyllda med kunskap och inspiration att
tänka mer ”feline medicine”.

R e f e r e n s

1. Clarke SP & Bennett D. Feline osteo -
arthritis: a prospective study of 28 cases. 
J Small Anim Pract, 2006, 47, 8,
439–445.
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Var det bättre förr?
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Artikeln är ett sammandrag av ett
föredrag om livsmedelstillgången på
Karl XIV Johans tid, som författaren
hållit på Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg.

Marskalk Jean Bernadotte, sedermera
Karl XIV Johan, landsteg på svensk jord
den 30 oktober 1810. Han var då 47 år
gammal. Med sig hade han tre av sina
sex adjutanter, sin livläkare och ytterli -
gare ett antal oumbärliga. De resterande
tre adjutanterna stannade kvar hos hans
hustru Desideria i Frankrike. Vad vi
känner till hade Karl Johan dock inte
någon kock med sig. Att han medförde
egen läkare berodde inte på att han var
speciellt sjuklig utan på att Sverige,
medicinskt sett, var ett u-land i början
av 1800-talet. Läkarna var få och dåligt
utbildade och den medicinska okun -
skapen i Sverige debatterades flitigt i
Europa. Samma år som Karl Johan kom
till Sverige grundade för övrigt hans
adoptivfader Karl XIII Karolinska Insti-
tutet i Stockholm för utbildning av fält-
läkare.

Vad var det då för land som Karl
Johan kom till? I början av 1800-talet
levde omkring 90 procent av Sveriges
befolkning på landsbygden. Det mesta
av förnödenheterna som behövdes pro-
ducerades på den egna gården. I själv-
hushållningens tid var förrådshushåll-
ning en nödvändighet. Den spannmål,
som skördades på hösten, skulle räcka
till bröd och gröt för hela hushållet fram
till nästa skörd. Kreaturen slaktades på
hösten då betesgången avslutats, och
köttet skulle räcka ett år framåt. Kött
och fisk konserverades genom torkning
eller hårdsaltning. Den mjölk som pro-
ducerades under sommaren transforme-
rades till ost och smör för att förse
befolkningen med nödvändiga närings -

ämnen under vintersäsongen då korna
stod i sin eller endast mjölkade lite. Det
enda färska livsmedlet, och ljuspunkten

i mathållningen, under den mörka
säsongen var julgrisen. När den slaktats
saltades grisprodukterna snabbt ned för

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor*

Marskalk Jean Bernadotte, sedermera Karl XIV Johan.
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att inte bli förstörda. Till maten drack
man ofta brännvin. Fattigdomen var
stor och barkbröd var inget ovanligt
inslag på de svenska borden. 

Kontrasten mellan högre ståndsmiljö
och allmogen var stor. Carl Jonas Love
Almqvist har beskrivit hur han, under
en resa genom Sverige 1837, den ena

dagen blev bjuden på ananas och druvor
hos en grevinna och nästa dag på sura
limpor i ett kök där allehanda aktiviteter
pågick. Ledig sittplats saknades i köket
så han fick slå sig ned på den sotiga spi-
selhällen.

SNUSK-STOCKHOLM
Stockholm kallades allmänt för Snusk-
Stockholm och påstods utan konkurrens
vara Europas äckligaste stad. Spädbarns-
dödligheten var mycket hög i Stockholm
och medellivslängden var bara 20 år för
män och 26 år för kvinnor. Organiserad
renhållning saknades och förorenat
dricksvatten var ett stort gissel. På 1800-
talet var man mer oroad över den ohäl-
sosamma luft och de ångor som steg upp
från det orena och stillastående vattnet,
än över vattnet i sig självt. Det var vis-
serligen strängt förbjudet att kasta ut
avträdesorenlighet (avföring), urin och
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Utsikt från Mosebacke över 1800-talets Stockholm.
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Ultraljudskurs – distalt
Husaby hästklinik anordnar ultraljudskurs för hästpraktiserande veterinärer
den 19–20 januari 2012, se www.husabyhastklinik.se.
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illa stinkande ämnen på gatorna, men
man brydde sig föga. Avträdeskärlen
skulle hämtas nattetid och tömmas på
speciella platser. Dock hände det att ren-
hållningsentreprenörerna tömde tun-
norna direkt i Klara Sjö och på morgo-
nen var stränderna ”på det osnyggaste
och ohälsosammaste garnerade”. Det var
för övrigt just från Klara Sjö som många
hämtade sitt dricks- och tvättvatten.
Trots förbud var det också vanligt att
sopor slängdes direkt i vattnet. Ett flertal
stall och stior fanns på gårdarna inne i
staden. Urin och avföring från djuren
leddes oftast i öppna rännor eller diken
direkt ut i vattendragen. Allt detta resul-
terade i vattenburna sjukdomar. Sverige
hade till exempel våldsamma rödsotepi-
demier (shigellos på modernare språk)
på 1700- och 1800-talen. Åren 1808–
1813 avled cirka 50 000 personer och
mellan 1851 och 1860 dog omkring 
20 000 i shigellos.

När Stockholm år 1834 drabbades av
en koleraepidemi fick myndigheterna
upp ögonen för de usla sanitära förhål-
landena. Men det dröjde ändå till 1859
innan Stockholm fick ett renhållnings-
verk. När stockholmarna fick tillgång
till rent vatten sjönk också barnadödlig-
heten drastiskt och medellivslängden
ökade med nästan 50 procent på bara
några år.

SVENSK MAT CHOCKADE 
KARL JOHAN
Karl-Johans omdöme om sitt nya hem-
land var: ”Vinet är dåligt, människorna

utan temperament, liksom solen utan
värme.” Han var 47 år gammal när han
anlände till Sverige. Det betyder att han
förmodligen hade hunnit skaffa sig en
hel del vanor. Han kom från södra
Frankrike, ett område som var rikt på
grönsaker, vilt och svamp. I Sverige åt
man sällan färsk mat. För att klara den
långa vintern var man tvungen att ta den
äldsta maten först, mat som ofta hunnit
mögla och härskna och dessutom var
mycket salt. Karl Johan var också mycket
tveksam till de svenska kockarnas sätt att
behandla råvarorna. För att inte svälta
ihjäl kom han på en snilleblixt. Ägg var
en maträtt som var svår att förstöra vid
tillagningen, så han lanserade den gyllene
äggkoppen innehållande ett hårdkokt
ägg. Än idag står en gyllene äggkopp vid
kungens kuvert när det bjuds till fest.
Även omelett hörde till Karl Johans
favoriter, oftast ledsagad av importerad
bayonneskinka. 

Kungen var ofta ute och reste i lands -
orten. Då medföljde en hel stab bestående
av bland annat hovmästare, konditor,
taffeltäckare, kockar och uppassare.
Kungen själv medförde alltid ett rese-
schatull, som bland annat innehöll en
bayonneskinka för tillagning av ”ome-
lette au jambon”. Det berättas att när
kungen var i Norrköping blev han vid
midnatt sugen på just skinkomelett.
Den ende som var kvar i köket var en ung
kockelev, som tyckte den mögliga, grön-
lurviga skinka som kungen tagit med sig
var förfärlig. Istället skar han upp några
skivor av personalens egen betydligt 

fräschare skinka till kungen. Kungen
blev så förtjust att den ende som hädan -
efter fick tillreda hans ”omelette au jam-
bon” var den unge kockeleven. 

För att överleva importerade Karl
Johan både fasta och flytande livsmedel
från Frankrike. Vin, champagne, kaviar,
diverse grönsaker för att nämna några.
Hovet importerade också seltervatten,
vilket nog var tursamt med tanke på
Stockholms undermåliga och bakterie-
fyllda dricksvatten.

PÅ DEN KUNGLIGA MENYN
Vad åt då Karl Johan förutom ägg och
bayonneskinka? Mycket få menyer finns
bevarade, men av inköpslistorna framgår
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Stensopp fick namnet Karl Johansvamp
efter kung Karl XIV Johan.
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Stipendium
STIFTELSEN SVENSKA KVINNORS DJURSKYDDSFÖRENING

I anslutning till sitt 100-årsjubileum instiftade Svenska
Kvinnors Djurskyddsförening en fond. Dennas ändamål
skall vara att erbjuda anställda, i första hand veterinärer,
vid landets djursjukhus möjlighet till studier och förkovran
avseende speciella djursjukdomar eller behandlings åt-
gärder. Fondens avkastning utdelas i form av stipendium.

Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening förklarar
härmed ovanämnda stipendium till ansökan ledigt. I an -
sö kan, som skall vara stiftelsen tillhanda senast den 
1 februari 2012, skall redovisas ändamål samt plan och

beräknade kostnader för det projekt som avses genom-
 föras, likaså om bidrag sökt hos annan bidragsgivare för
samma ändamål. Mottagare av stipendium skall senast
sex månader efter användning av detta till Stiftelsen 
in lämna en kortfattad redogörelse häröver.

Närmare upplysning kan fås per telefon 08-783 03 68 
(kl 10.00–13.00). 

Stiftelsens adress är: 
Sandsborgsvägen 55, 122 33 ENSKEDE.
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att kalvkött, torsk, lax, skaldjur, grönsa-
ker och svamp var vanligt på den kung-
liga taffeln. Även kyckling och höns, de
senare ofta i form av frikadeller, var van-
ligt. Någon gång dök också en nyskjuten
lärka upp. Baguetten, som förekommer
överallt idag, har också sitt ursprung
från Karl Johans tid och kallades då för
det kungliga brödet.

Karl Johan ansåg dock att det fanns
ett par smakliga fördelar med Sverige.
Det var buljong, äpplen och svampen
stensopp. Stensoppen blev en så stor
favorit att den till och med fick bära
kungens namn – Karl Johansvamp. 

DÅLIGT VATTEN OCH MÖGLIG MAT
Vad var då riskerna med maten på Karl
XIV:s tid? På given första plats kommer
det dåliga vattnet. Detta utgjorde dock
inget problem för hovet eftersom de
drack vin och importerat seltervatten.
Nästan allt sovel var mögligt och mycket

salt – och detta var framför allt ett all-
moge-problem. Vi vet att möglig mat
ofta innehåller mykotoxiner, som kan
vara cancerframkallande. Och för mycket
salt mat höjer blodtrycket. Det dracks
mycket brännvin bland befolkningen,
vilket medförde risk för skrumplever.
Allt utom de vattenburna sjukdomarna
behöver dock lång tid på sig för att

utvecklas. Med tanke på den korta
medellivslängden tror jag inte att det var
så många som hann utveckla dessa sjuk-
domar.

*MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, 
leg veterinär, professor, Restaurang- och 
hotellhögskolan – Grythytte Akademi, Örebro
uni versitet, Box 1, 712 02 Grythyttan.
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Många baltiska flyk-
tingar med veteri-
när bakgrund fick
anställning när de
kom till Sverige.

Utan dem hade 
det varit svårt att täcka det snabbt
växande behovet av veterinärer
inom området artificiell insemina-
tion (AI). Stig Einarsson har studerat
arkivmaterial och intervjuat fyra 
baltiska flyktingar som avlade vete-
rinärexamen i Tyskland och därefter
kom till Sverige och arbetade som
AI-veterinärer.

Detta är meddelande nr 121 från
Rådet för veterinärhistorisk och bio-
grafisk forskning.

MAJORITETEN BLEV AI-VETERI-
NÄRER
Majoriteten av de baltiska flyktingar med
veterinär bakgrund som kom till Sverige
anställdes efter specialutbildning inom
AI-verksamheten. Utan deras med  verkan
hade det varit mycket svårt att täcka det
växande behov av veterinär personal som
fanns inom denna sektor. På initiativ av
Nils Lagerlöf hade Svenska Veterinär -
läkarföreningen redan 1940 be slu tat att
AI skulle anses vara ett vete rinärt arbete
(8). Lagerlöf utvecklade till sammans med
Allan Bane en modell som omfattade
såväl inseminationsarbete som sexuell
hälsokontroll, sterilitetsarbete och dräk-

tighetsundersökning på de djur som var
anslutna till inseminationsverksamheten
(8) (Figur 1 och 2). Flertalet baltiska
veterinärer gjorde utomordentligt värde-
fulla insatser inom AI-verksamheten
men också inom andra ansvarsområden
som efterhand tillfördes seminförening-
arna (husdjursföreningar, semincentraler
etc). Flera blev chefveterinärer efter
några år. Några var verksamma inom

andra sektorer av veterinärmedicinen, 
t ex vid SVA, livsmedelskontrollen eller
som privatpraktiserande veterinärer. 

ESTNISK VETERINÄRFÖRENING
Flertalet av de flyktingar som hade vete-
rinär bakgrund kom från Estland. De
bildade en estnisk veterinärförening i
Sverige 1945 – EVFiS (1, 5, 10). Man
gav bland annat ut en veterinärtidskrift

Baltiska veterinärers flykt till Sverige 

Del 2: Deras fortsatta verksam-
het i Sverige

STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus*

FIGUR 1. Kurs för utländska veterinärer för erhållande av svensk behörighet – legitimation.
Vårterminen 1957. Sittande: Apotekare Olof Olcén, Hans Funke, Tore Nedström, Nils 
Lagerlöf, Harry Hedström, Hans Bengtsson, August Kriisa. Andra raden: Valfrid Lehtmets,
Voldemar Mägi, Erik Anari, Johannes Helddörfer, Vladimir Löökene, Max Sikkut, Valter
Kraner, Helmut Riispere, Elmar Paabo, Villy Teivik. Tredje raden: Valfrids Kalnis, Boris Kalle,
Erich Orviste, Hassan Hannov, Philipp Selli, Alexander Raudsepp, Artur Langesta, Vladimir
Kütt, Fjalar Linge. Foto från Veterinärhistoriska museet.
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(Eesti Vet.-arst ”Estniska Veterinären”)
som var tänkt som en fortsättning på
den estländska veterinärtidning som
lades ner 1940. Tidningen blev en för-
bindelselänk mellan estniska veterinär-
kolleger i hela västvärlden.

Ingen vågade skriva om sina 
livsöden
Nils Lagerlöf och senare Ivar Dyrendahl
(i egenskap av intendent vid Veterinär -
historiska Muséet i Skara) uppmanade
de baltiska veterinärerna att skriva ner
sina levnadshistorier, t ex om flykten till
Sverige. I den skriftväxling som artikel-
författaren tagit del av (1) framgår dock
att man inte ville nedteckna sina levnads -
öden. Bland annat för att man var rädd
för att det skulle kunna skada släktingar
som bodde kvar i de baltiska staterna.
Vilka de var kan man dock ta reda på. På
en skriftlig förfrågan från Ivar Dyren-
dahl 1987 (1) hänvisade dåvarande ord-
förande för EVFiS till Porträttgalleriet
över Sveriges veterinärer, som Sveriges
veterinärförbund gav ut 1963, där flerta-
let av de baltiska veterinärerna fanns med.

Många flyttade till Nordamerika
Under december 1945 och januari 1946
genomfördes en rad mycket uppmärk-
sammade utlämningar av balter och tys-
kar från Sverige till Sovjetunionen. De
utlämnade hade arbetat för den tyska
krigsmakten i Baltikum och flytt till Sve-
rige då Sovjetunionen på nytt invaderade
de baltiska staterna. Sovjetunionens
ledare begärde efter krigsslutet att dessa
personer skulle utlämnas, vilket den
svenska regeringen gick med på. Det
som framför allt kom att påverka opinio-
nen i Sverige, då utlämningsbeslutet
blev känt, var beslutet om utlämning av
146 balter. Däremot var intresset vid
denna tidpunkt svagt för de cirka 2 500
tyskarnas öde.

Det har publicerats åtskilliga artiklar
och böcker om dessa utlämningar genom
åren. Den mest uppmärksammade är
PO Enquists ”Legionärerna” som kom
ut 1968 (4). Det är en skönlitterär skild-
ring där Enquist skriver ”De händelser
som beskrivs här har inträffat” i bokens
förord. Curt Ekholm visar däremot i sin
doktorsavhandling från 1984 (2, 3) flera
exempel på hur Enquist har förvanskat,

hittat på eller misstolkat händelser och
situationer. Ekholm var själv med som
svensk officer vid tysk- och baltlägren
vid Ränneslätt. Efter att i flera år gått
igenom allt tillgängligt material och dess -
utom intervjuat personer som deltog,
fick Ekholm 1980 dessutom tillgång 
till alla hemligstämplade dokument. I
Ekholms doktorsavhandling publiceras
dessa dokument som bilagor. 

Man blir betryckt av att läsa hur Sve-
riges regering och myndigheter agerade.
Desto mer glädjande att läsa är att flera
studentorganisationer var med i protest-
stormen. Bland annat VMF med sin då -
varande ordförande Hans Jörgen Hansen.

Så sent som 2004 utkom boken ”I
baltutlämningens skugga, internering
och utlämning av tyska militärflyktingar

via lägren i Rinkaby och Gälltofta
1945–1946” (7). Boken, som gavs ut av
Föreningen Gamla Cristianstad, inne-
håller bland annat initierade skildringar
om hur människor ur olika samhälls -
klasser engagerade sig för att förhindra
utlämningarna. Dock utan resultat.

Baltutlämningen gjorde att många
baltiska flyktingar inte vågade lita på
Sveriges berömda humanitet utan kände
sig hotade. Uppskattningsvis 15 000 bal-
ter, bland dem flera veterinärer, lämnade
Sverige och flyttade till USA och Kanada
(5, 6, 10).

Baltiska flyktingar hamnade 
i Västtyskland
Efter andra världskriget blev Nils Lager-
löf inbjuden att föreläsa inom sitt
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FIGUR 2. Kurs för utländska veterinärer för erhållande av svensk behörighet – legitimation.
Höstterminen 1958. Rad 1: Arvid von Wirén, Ernst Schultz, Tore Nedström, Alar Undritz,
Wolfram Hildebrand. Rad 2: Johannes Tutt, Hans Funke, Heldur Alver, August Möttus. 
Rad 3: Ferdinand Anniko, Lothar von der Pahlen, Apolonius Batvinis, Alexander Daniel.
Rad 4: Eduard Söödi, Janis Mucenieks, Arne Lillo, Walter Schaller, Alexander Niggol, 
Martin Nehm. Rad 5: Julius Lederhilger, Johan Siilak, Aadu Toomes. Foto från Veterinär -
historiska museet.
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ämnesområde vid tyska veterinärhög -
sko lor i de västallierade zonerna (8, 9).
Vid dessa föreläsningar kom han i kon-
takt med flera baltiska veterinärstudenter
och veterinärer som han rekommende-
rade att komma till Sverige och arbeta
som AI-veterinärer. Fyra av dem som
valde att åka till Sverige har blivit kon-
taktade av artikelförfattaren som fått ta
del av deras levnadsöde.

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION
Efter genomgången och godkänd ut -
bildning i AI fick de baltiska AI- veteri-
närerna begränsad förskrivningsrätt av
läkemedel inom sitt verksamhetsområde.

En lång kamp fördes, speciellt från
EVFiS och Sveriges inseminationsvete -
rinärers förening, med den Svenska
Vete rinärmyndigheten för att de baltiska
veterinärerna skulle få fullständig svensk
veterinärlegitimation (1, 5, 10).

1957 och 1958 anordnade Veterinär-
styrelsen en behörighetskurs vid Veteri-
närhögskolan (Figur 1 och 2). Kursen
inne höll ämnena epizootologi, för -
fattningskunskap, receptskrivning och 
läkemedelsekonomi, tuberkulos- och
kastnings bekämpande samt hygien i AI-
arbetet. Även information om gällande
författningar rörande inseminationsar-
be tet ingick i kursplanen. För att bli
antagen till kursen krävdes svenskt med-
borgarskap, fullständig och avlagd ut -
ländsk veterinärexamen samt att man
under minst åtta år hade deltagit i 
inseminationsarbete i Sverige. Dispens
kunde dock i vissa fall beviljas från såväl
bestämmelser som svenskt medborgar-
skap. Majoriteten av de baltiska veteri-
närerna genomgick kursen och 1959
fick de behörighet. Fullständig veteri-
närlegitimation erhöll de först 1965/66
(1, 5, 10).

Arne Lillo från Estland 
Arne Lillo, född och uppvuxen i Estland
avlade studentexamen i Tartu 1941.
Lillo hade påbörjat sina veterinärstudier
vid Veterinärfakulteten i Tartu, när ryska
trupper intog staden 1944. Lillo och
övriga veterinärstuderande tilläts inte
fortsätta sina studier utan beordrades att
arbeta på fältsjukhuset i staden. Lasaret-
tet kom att organisera flyktbåtar. Planen
var att evakuera hela sjukhuset och ta sig

till Sverige, men båtarna kunde inte ta
sig över Östersjön eftersom risken var
stor för att de då skulle bli beskjutna.
Båtarna åkte istället längs kusten via
Lettland, Neuhammer och Danzig. Lillo
och två kamrater tog sig från Danzig,
med olika fortskaffningsmedel och till
fots, till Flensburg vid danska gränsen.
De hade för avsikt att ta sig till Sverige
via Danmark men tilläts inte att komma

in i Danmark. Därför begav de sig istäl-
let till Hannover där Lillo sökte och 
blev antagen till veterinärutbildningen.
Flyktingar behövde inte betala någon
terminsavgift. Både boende och kurslit-
teratur betalades med pengar från
Marshallhjälpen. 

Lillo avlade veterinärexamen och blev
1950 även veterinärmedicine doktor. I
Hannover träffade han sin blivande
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FIGUR 3. Arne Lillo träffade sin hustru Eleonore i Hannover efter krigsslutet. Fotot tillhör
Karin Lillo.

FIGUR 4. Arne Lillo vid mikroskopet på sitt laboratorium. Foto från Gotländsk Husdjurs -
skötsel 1947–1987. En krönika över verksamheten utarbetad av Fjalar Linge.
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hustru Eleonore (Figur 3). Han arbetade
vid smådjurskliniken och farmakologiska
kliniken vid Veterinärhögskolan 1950.
Via den estniska veterinärföreningen i
Sverige fick Lillo veta att det fanns 
”lediga tjänster i Sverige”. Han började
studera svenska för en privatlärare i
Hannover och fortsatte därefter med
sina språkstudier i Sverige. I Stockholm,
december 1950, deltog Lillo i special-
kursen i AI. I Sverige tjänstgjorde han
därefter som AI-veterinär och blev 1983
chefveterinär vid Sydöstra Sveriges Semin-
central (Figur 4). Han var också mycket
engagerad i fårseminverksamhet. Arne
Lillo avled den 15 juli 2011.

Fjalar och Zeltite Linge från Lettland  
Makarna Fjalar och Zeltite Linge är
båda födda och uppväxta i Riga, Lett-
land. Fjalars mamma var finlandssvenska
och familjen talade svenska i hemmet.
Både Fjalar och Zeltite tog studentexa-
men 1941 i Riga och påbörjade samma
år sina veterinärstudier i Riga. Hösten
1944 flydde de undan bolsjevikerna till-
sammans med hundratusentals andra
landsmän och hamnade i Tyskland. Zel-
tite fick fortsätta sina veterinärstudier
vid universitetet i Berlin, medan Fjalar
skickades till ett hästsjukhus i Tjeckien.
Efter kriget gifte de sig med varandra
och började undersöka var de kunde
slutföra sina veterinärstudier. Möjlig -
heten öppnade sig i Giessen när ameri-
kanska militärregeringen gav universite-
tet tillstånd att börja undervisa. 

Nils Lagerlöf besökte tyska veterinär-
högskolor efter kriget och när han kom
till Giessen frågade Fjalar honom om
det fanns någon möjlighet att få arbete i
Sverige. Lagerlöf svarade att Fjalar skulle
ta kontakt med honom när han var klar
med veterinärutbildningen. På hösten
1949 fick Fjalar och Zeltite inresevisum
till Sverige och i november 1949 kom de
till Sverige. Zeltite stannade kvar med
deras lilla dotter hos Fjalars föräldrar i
Helsingborg och Fjalar tog tåget till
Stockholm. Där genomgick han en 
specialkurs i AI vid Veterinärhögskolan.
Fjalar skriver i ett brev: ”Julafton var jag
bjuden till Lagerlöfs och när jag nästa
morgon ringde för att tacka för senast 
sa professorn – i morgon kväll åker du
till Gotland och anmäler dig hos chef -

veterinär Tengbom. Biljetten är redan
beställd. Så blev det och nu har vi bott
på Gotland 64 lyckliga år”.  

Även Zeltite genomgick senare (1954)
en AI-kurs i Stockholm och hjälpte tid-
vis till i AI-verksamheten (Figur 5). Fja-
lar blev med tiden chefveterinär och VD
för Gotländsk Husdjursskötsel. Han var

med och startade fårsemin i Sverige
(Figur 6) och de första försöken gjorde
han i samarbete med Olof Holmberg.
Holmberg var vid den tidpunkten verk-
sam vid institutionen för obstetrik &
gynekologi vid Veterinärhögskolan i
Stockholm.

Fjalar Linge blev i början av 1990-
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FIGUR 5. Fjalar och Zeltite Linge på besök hos vänner i Stockholm. Zeltite genomgick 1954
en AI-kurs i Stockholm och hjälpte tidvis Fjalar i AI-verksamheten. Fotot tillhör Fjalar Linge.

FIGUR 6. Fjalar Linge var med och byggde upp fårsemin i Sverige. Fotot tillhör Fjalar Linge.
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talet ombedd att bli Lettlands honorär-
konsul på Gotland (numera innehar en
son denna titel). Han förärades också
Svensk Husdjursskötsels Bronstjuren för
sina insatser för Svensk Husdjursskötsel.

Apolonius Batvinis från Litauen 
Apolonius Batvinis föddes och växte
upp i Litauen och tog studentexamen i
Raseiniasi 1944. Samma år flydde han
landvägen till Tyskland. Fadern var död
och mamman och systern valde att stanna
kvar i Litauen. Väl i Tyskland bodde
Bat vinis först i militärkaserner. Han
komp letterade så småningom sina stu -
dier och avlade tysk studentexamen i
München där han sedan studerade till
veterinär. Han avlade veterinärexamen
1950. Många flyktingar från Litauen
fortsatte till Nordamerika. Själv fick han
visum till Nordamerika, Colombia och
Sverige. 

Orsaken till att det blev Sverige var att
Lagerlöf föreläste vid Veterinärfakulte-
ten i München. Lagerlöf frågade om det
fanns någon där som hade flytt från
Litauen. Han nämnde vidare att det inte
fanns någon flyktingveterinär från
Litauen i Sverige. Batvinis fick erbju-
dande från Lagerlöf om att skicka sina
”papper” till Sverige och tre månader
senare befann han sig i Stockholm till-
sammans med sin hustru. I München
hade Batvinis träffat en tyska, Paula,
som han gift sig med. Han lärde sig
svenska och genomgick specialkurs i AI
i Stockholm. 1952 fick han en tjänst
som AI-veterinär i Enköping. Femton år
senare blev Batvinis AI-veterinär i Upp-
sala. Denna tjänst lämnade han 1972 då
han etablerade sig som privatpraktise-
rande för smådjur. Batvinis vikarierade
som distriktsveterinär under samman-
lagt två år och sökte och fick distrikts -
veterinärtjänsten i Enköping 1977. En
tjänst som han emellertid inte tillträdde.

Då Litauen blev ett fritt land igen
engagerade sig Batvinis på olika sätt.
Bland annat genom att hjälpa till att 
förbättra veterinärutbildningen m m i
Litauen. Professor Ingemar Settergren
blev en länk i den kedjan och hjälpte
bland annat till med att samla in och
skicka modern veterinärmedicinsk litte-
ratur och veterinärinstrument till Veteri-
närakademien i Kaunas. Apolonius och

Paula Batvinis (Figur 7) hem i Uppsala
blev en mötesplats för flera veterinärer
som kom för att vidareutbilda sig och
även doktorera vid veterinärfakulteten i
Uppsala. Artikelförfattaren minns själv
med stor tacksamhet hur Apolonius
Batvinis följde med honom och Ingmar
Månsson som guide och introduktör till

olika veterinära myndigheter och Veteri-
närakademien i Litauen 1991. Syftet var
bland annat att välja ut lämpliga stipen-
diater som erbjöds komma till Sverige.

Både Apolonius Batvinis och Ingemar
Settergren blev hedersdoktorer vid Vete-
rinärakademien 1992 för sina stora
insatser för landet (Figur 8).
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FIGUR 7. Apolonius och Paula Batvinis hem i Uppsala blev en mötesplats för flera veterinä-
rer som kom för att vidareutbilda sig. Fotot tillhör Batvinis.

FIGUR 8. Apolonius Batvinis och Ingemar Settergren tillsammans med rektorn vid Veteri-
närakademien i Kaunas, Henrikas Zilinskas med maka. Fotot tillhör Batvinis.
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LAGERLÖF OCH CHRISTENSEN  –
FLYKTINGARNAS FRAMTIDSHOPP
Vid Estniska veterinärföreningens 25-
årsjubileum 1970 publicerade man i sin
tidskrift föredrag som hölls av bland
annat Arthur Herodes. Dessa föredrag
översattes även till svenska (5). Herodes
avslutade sitt föredrag med följande ord:
”Alla estniska veterinärer tänker med
hängivenhet och vördnad på Estniska
Veterinärföreningens i Sverige heders -
ledamöter professor Nils Lagerlöf och
länsveterinär Ivan Christensen, som gav
dem hoppets ljusa gnista i förtvivlans
mörka tid, gav dem mod och styrka till
strid för en ljusare framtid, gav dem
möjlighet att känna sig som fullvärdiga
människor igen”.

TACK
Ett stort tack riktas till Lars Garmer för
att jag fått tillgång till arkivmaterial och

fotografier rörande baltiska veterinärer i
Sverige tillhörande Veterinärhistoriska
museet i Skara. Vidare framförs ett varmt
tack till Arne och Eleonore Lillo samt
Karin Lillo, Fjalar och Zeltite Linge samt
Apolonius och Paula Batvinis för all infor-
mation ni välvilligt delgett mig samt till-
stånd att publicera fotografier ur privat
samling. Ett varmt tack till laboratorie -
assistenten Annika Rikberg för allt arbete
med att leta fram arkivhandlingarna för
åren 1935–1955 vid avdelningen för
reproduktion, SLU. Slutligen ett stort tack
till kollegan Börje Gustafsson, USA, för
värdefulla synpunkter på manuskriptet.

R e f e r e n s e r

1. Arkivmaterial Veterinärhistoriska muséet
Skara.

2. Ekholm C. Balt- och tyskutlämningen
1945–46. Del I: Ankomsten och inter -
neringen. Studia Historica Upsaliensis
136, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Almquist & Wiksell International Stock-
holm, 1984.

3. Ekholm C. Balt- och tyskutlämningen
1945–46. Del II: Utlämningen och efter-
spelet. Studia Historica Upsaliensis 137,
Acta Universitatis Upsaliensis, Almquist &
Wiksell International Stockholm, 1984.

4. Enquist PO. Legionärerna. En bok om
baltutlämningen. Stockholm, Bokförlaget
Pan/Nordstedts, 1968. 

5. Herodes A. Tal på EVF i Sverige 25-års -
fest den 6 juni 1970 på Värdshuset ”Tall-
höjden” i Simlångdalen. Eesti Vet.-arst,
1972, nr 17, 4–5.

6. Herodes A. Estniska veterinärer i Sverige.
Eesti Vet.-arst, 1972, nr 17, 76–79.

7. I baltutlämningens skugga. Internering
och utlämning av tyska militärflyktingar
via lägren i Rinkaby och Gälltofta 1945–
1946. Bojs A & Mårtensson L, red. 
Kristianstad, Kristianstads Bok tryckeri AB,
2004, 1–216.

8. Inkommande och utgående skrivelser,
protokoll, listor över kurser och kursdel-
tagare m m vid institutionen för obstetrik
och bujatrik, Veterinärhögskolan 1936–
1949, förvarade vid avdelningen för
reproduktion, institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU.

9. Inkommande och utgående skrivelser,
protokoll, listor över kurser och kursdel-
tagare m m vid institutionen för obstetrik
och gynekologin, Veterinärhögskolan
1949–1970, förvarade vid avdelningen
för reproduktion, institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU.

10. Riispere H. Estniska veterinärföreningen i
Sverige 40 år (översättning till svenska av
Erik Anari). EVFiS, 1984.

*STIG EINARSSON, VMD, professor emeritus,
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdel-
ningen för reproduktion, SLU, Box 7054, 
750 07 Uppsala.
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Föreningen Veterinärhistoriska
Museets Vänner avhåller

årsmöte
tisdagen den 22 november 

kl 18.00 
i Veterinärhistoriska Museets

lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötes för-
handlingar och information 

om museets verksamhet visas

”Godbitar ur 
museets ljud- och bildarkiv”.

Välkommen! 
Styrelsen

Saco har tillsammans med förbunden utvecklat Saco Lönesök, en webb -
applikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den
bygger på löneuppgifter från över 300 000 akademiker. Löneupp gifterna
kommer från bl a förbundens löneenkäter.

Med tillgång till Saco Lönesök kan du som akademiker och medlem i SVF
orientera dig om ditt löneläge. Du kan göra lönejämförelser för att se hur
ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning,
ditt eget yrke och/eller för andra yrkesgrupper. 

Du når Saco LöneSök via SVFs hemsida www.svf.se, se ruta i högerspal-
ten. Du måste vara medlem i veterinärförbundet för att kunna logga in.

Rätt lön? 
Testa med Saco Lönesök,
• när du söker nytt jobb.
• när du ska ha lönesamtal.
• när du får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter.
• när du väljer eller funderar på att byta yrke.

Eesti Vet.-arst
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Trio bakom Växjö Djursjuk -
hus blev Årets företagare i
Kronoberg 2011 

❘❙❚ Med känslosam röst tackade Cecilia
Löhnn, en av de två delägarna till Växjö
Djursjukhus AB, för utmärkelsen Årets
företagare i Kronoberg 2011.

– Efter vad vi upplevde i fjol, när vi fick
utmärkelsen i kommunen, var det med
stor tvekan vi accepterade att kandidera
till länsutmärkelsen. 

Cecilia refererar till de kritiska och elaka
röster som återfanns i kommentarerna till
web-artiklar om deras utmärkelse förra
året.

– Vi lärde oss mycket, sa Cecilia. Vi

insåg att vi inte bara har att göra med 
en patient, djuret vi behandlar, utan lika
mycket djurets ägare. 

Ägarna till Växjö Djursjukhus AB har
utvidgat verksamheten kraftigt sedan de
tog över den 2003. De utsågs till vinnare 
i hård konkurrens med åtta av Årets före-
tagare som fått utmärkelsen i respektive
kommun i länet under 2010. Som repre-
sentant för länet 2011 var de inbjudna till
årets företagargala i Stockholms stadshus
den 21 oktober.

Källa: www.foretagarna.se den 17 oktober.

Ny professur i grishälsa 
på SVA

❘❙❚ Den 1 oktober 2011 fick SVA i Upp -
sala en professor i grishälsa.

Grisarnas hälsa är bättre i Sverige än 

i de flesta andra industrialiserade länder,
skriver myndigheten i en webbnotis från
den 29 september. En av SVAs uppgifter
är att arbeta aktivt med forskning och
utveckling när det gäller att förebygga
ohälsa bland gris.

– Att regeringen inrättar en ny profes-
sur i grishälsa stärker vår kompetens inom
ett viktigt område för svensk animaliepro-
duktion, säger Anders Engvall som är
SVAs generaldirektör.

Tjänsten tillträds av Per Wallgren, chef
vid SVAs enhet för djurhälsa och antibio -
tikafrågor. Han är ett erkänt namn såväl
nationellt som internationellt.

– Jag är glad, och ser det här som ett
personligt erkännande av mitt mångåriga
arbete för god hälsa hos svenska grisar,
säger Per Wallgren. Min utnämning mar-
kerar också en viktig politisk vilja till stöd
för svensk grisproduktion.  ■

❘ ❙❚   noterat

ÅRSMÖTE 2011
Den 9 november, kl 17–19 i Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala

Sveriges Veterinärförbunds medlemmar kallas till årsmöte 
direkt före Veterinärkongressens ”get together-party” och bara ca 100 m därifrån.

PRESENTATION OCH UTFRÅGNING AV
ny ordförandekandidat till förbundsstyrelsen, 

övriga kandidater till förbundsstyrelsen,
ordförandekandidat till Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

KUNGÖRELSE AV
kandidaterna till fullmäktigevalet.

VAL AV VALBEREDNING

PARENTATION

Välkomna! Förbundsstyrelsen
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❘❙❚ fackliga frågan

Vilka regler gäller för röda dagar,
mertid och övertid?

Den här gången
belyser AVF-frågan
vilka rättigheter
och skyldigheter

den anställde har
när det gäller röda

dagar, övertid och mertid.

FRÅGA
Två frågor på samma tema har kommit
till AVF.

1. Jag arbetar på djursjukhus och har
en deltidstjänst på 80 procent. Nu und-
rar jag vad det är för regler som gäller för
övertid och mertid. Är det någon skillnad
om jag jobbar i ett statligt eller privat
företag?

2. Om jag har en deltidstjänst på 50
procent, vilka regler är det då som gäller
för röda dagar? Är det någon skillnad om
min tid är schemalagd eller om jag själv
styr arbetstiden? Jag undrar också vad
som gäller om det står i anställningsavta-
let att jag ska jobba måndag t o m ons-
dag, och en röd dag infaller på en tisdag?
Alternativt om mitt avtal säger att jag ska
jobba 50 procent men att jag får lägga
upp min arbetstid hur jag vill. Vad hän-
der då om en röd dag infaller under
arbetsveckan?

SVAR
Om du arbetar deltid på 80 procent och
blir beordrad att jobba mer, kallas de 20
procent som är kvar upp till en heltid för
mertid. Den tiden ersätts enligt gällande

avtal på din arbetsplats oavsett om du är
statligt eller privat anställd. Övrig tid räk-
nas som övertid och ersätts enligt kollek-
tivavtalet för din arbetsplats.

Om du har en anställning på 50 pro-
cent och är schemalagd måndag t o m
onsdag, oavsett om du är statligt eller pri-
vat anställd, så är du givetvis ledig om en
röd dag infaller på en tisdag. Infaller den
röda dagen på en torsdag får du däremot
ingen kompensation för den dagen.

Lägger du själv upp din arbetstid ska
du jobba 50 procent, oavsett om den
röda dagen infaller på en tisdag eller inte.
Då får du helt enkelt förlägga din arbets-
tid till någon av veckans övriga dagar.

FREDRIKE RITTER

ordförande AVF

Kom och prata hygien med oss på Veterinärkongressen 
i Uppsala 10–11 november!

DAX Hygienprodukter
Produkter för desinfektion, hudvård och hudtvätt

www.opushc.se
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The effective approach to allergy in dogs and cats starts with 
the Artuvetrin® Serum Test; the reliable allergy test that makes the allergen-specific IgE 

in the serum visible via the Fc region. Based on the outcome of this test, we can 
provide you with an allergen-specific vaccine: a big relief for allergy patients!

THE BIG RELIEF!

Advantages of 
the Artuvetrin® Skin Test:

High reliability.
Comprehensive; Malassezia incl. 
Easy to interpret.
Full tecnical support and advice.

Besök oss 
Vid Veterinärkongressen 

i Uppsala 
10-11 november 

i monter 

nummer L12 
och deltag 

i frågetävlingen.

Bly i viltkött utreds av 
Livsmedelsverket

❘❙❚ Livsmedelsverket kommer att under -
söka om kött från vilt som skjutits med
blyammunition kan innehålla förhöjda 
halter av bly. Utländska undersökningar
har visat att blyammunition kan sprida
små fragment av bly i de delar av kroppen
som ligger närmast kulkanalen. Tidigare
analyser av svenskt älgkött visar låga 
halter, men antalet prover är få.

– Vi ser inte att det är någon akut risk,
men vi vill ha bättre kunskap om svenska
förhållanden. Livsmedelsverket värnar om
konsumenten och därför är det viktigt att
ta reda på vilka halter av bly som finns i
köttet, säger toxikolog Rickard Bjerselius.

Tidigare under hösten har verket sam-

lat in prover från rådjur, hjort och vildsvin.
I matvaneundersökningen Riksmaten,
genomförd 2010–2011, finns blodprov
från 300 personer, som ska analyseras för
bland annat bly. Dessa analyser kan sedan
matchas med personernas matvanor för
att se om det eventuellt finns ett samband
med konsumtion av viltkött.

Källa: Pressmeddelande från Livsmedels-
verket den 7 oktober ■

Från riskdjur till friskdjur

❘❙❚ Besättningsservice är en ny tjänst som
Distriktsveterinärerna lanserar. Den vänder
sig till mjölkproducenter som vill få största
möjliga nytta av sin veterinär. Delvis ny
kunskap har gjort det möjligt för veterinä-
rer att förutsäga vilka mjölkdjur som löper
stor risk att antingen utveckla sjukdom,
eller inte producera den mängd mjölk

som de har kapacitet att göra.
Tjänsten innebär att en veterinär gör

regelbundna besök och undersöker de
riskdjur som beställaren av tjänsten upp-
märksammat. Resultaten följs sedan upp
på individ- och besättningsnivå. I arbetet
används nya märkhalsband och olika
dataprogram som stöd, men en viktig del
i arbetet är djurskötarens egna observa -
tioner av djuren.

– Den moderna högproducerande 
kon kan liknas vid en idrottare på elitnivå.
För att mjölka mycket krävs att hennes
ämnesomsättning ligger på samma nivå
som för en löpare som springer två 
maratonlopp om dagen. Därför behöver
kon samma uppmärksamhet och omvård-
nad som en sådan för att både prestera
optimalt och hålla sig frisk, säger Håkan
Henrikson, chef på Distriktsveterinärerna.

Källa: Pressmeddelande från Jordbruks-
verket den 14 oktober. ■

❘ ❙❚   noterat
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❘❙❚ FVF informerar

Vem ska ta över ditt företag?

Det är inte bara Sveriges befolkning
som blir äldre utan även landets
företagare. Detta får förstås kon -
sekvenser. Under de närmaste åren
kommer tiotusentals företagare att
trappa ner. För att framgångsrikt
kunna genomföra ett generations -
skifte eller ägarbyte är det viktigt
att man börjar i god tid.

I en undersökning som Företagarna
gjort uppgav 23 procent av drygt 4 000
tillfrågade småföretagare att de vill trappa
ned på fem års sikt, och ytterligare 15
procent vill trappa ned inom fem till tio
år. Det betyder att närmare fyra av tio
företag anser att ett generationsskifte
eller ägarbyte kan bli aktuellt inom en
tioårsperiod. På fem års sikt motsvarar
det i grova drag cirka 55 000–60 000
småföretag med anställda, eller cirka
175 000 företag om även egenföretagare
räknas med. På tio års sikt är antalet
företag med anställda som påverkas 
90 000–100 000 stycken, och totalt sett
omkring 290 000 stycken.

Vem ska då ta över? 30 procent av de
företag som svarade att de planerar för
ett skifte (oberoende av tidshorisont)
angav att företaget skulle stanna i famil-
jen. Det vanligaste svaret (36 procent) är
att företaget ska säljas till en ny extern
ägare. Cirka tio procent av företagen för-
väntas lägga ner och i vart sjätte företag
vet man inte hur generationsskiftet ska
ske. Eftersom ett generationsskifte oftast
är en lång process, är risken uppenbar
för att en stor andel av företagen i den

sista kategorin kommer att läggas ned.
För den som funderar på att lämna

över till nästa generation, är det främsta
rådet därför att börja i god tid. Vill man
gå i pension vid 65 års ålder bör man
starta processen flera år innan. Ett skifte
är vanligtvis en känslomässig omställ-
ning och om flera i familjen är invol -
verade i företaget kan det finnas olika
viljor. Nyckeln till framgång är därför 
att man bestämmer sig för vad man vill
med företaget. Ska det tas över av en
familjemedlem, en anställd eller någon
extern intressent, eller ska företaget läg-
gas ned?

Om man bestämmer sig för att sälja

bör man förbereda bolaget för försälj-
ningen i tid. Ett litet företag kan vara
väldigt beroende av sin ägare. För att
företaget ska kunna leva vidare med en
ny ägare är det därför viktigt att redu -
cera detta personberoende innan en för-
säljning. Man bör dokumentera företa-
gets rutiner och processer och säkerställa
att viktiga leverantörs- och kundrelatio-
ner fortlever även efter ett ägarskifte. På
så sätt urholkas inte företagets värde vid
ett skifte och det går att få ett bättre pris
för företaget.

OLLE ROSÉN

branschförbundsansvarig Företagarna

God framförhållning är A och O när företaget ska byta ägare.
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❘❙❚ från styrelsen

Veterinärförbundets
styrelse träffades

för sitt fjärde möte
för året den 31 augusti.

Bland frågorna som disku -
terades fanns en sammanställning
av in- och utträdande medlemmars
synpunkter på förbundet och rap-
porter från flera uppvaktningar.

ETIKSEMINARIUM 1 NOVEMBER
2011
Den 1 november 2011 anordnar SVF
ett etikseminarium där behandlings -
etiken för de livsmedelsproducerande
djuren kommer att diskuteras. Etiksemi-
nariet kommer att hållas i Stockholm
och inbjudna föreläsare är bland andra
representanter från lantbruksnäringen
och kliniskt verksamma veterinärer. Pro-
jekt ViLA (villkorad läkemedelsanvänd-
ning inom mjölkproduktionen) kom-
mer också att presenteras.

NY STIFTELSELEDAMOT
Lars-Erik Appelgren utsågs till ny styrel-
seledamot i Stiftelsen Veterinärhistoriska
museets vänner.

SAMMANSTÄLLNING AV IN- OCH
UTTRÄDESENKÄTERNA
I samband med att veterinärer (eller
veterinärstudenter) ansöker om att få bli
medlemmar får de en inträdesenkät för
att förbundet ska kunna se bland annat

varför man vill bli medlem och vilka för-
väntningar de nya medlemmarna har på
sitt medlemskap i förbundet. Hittills har
70 enkäter skickats ut, varav 26 har
besvarats. En sammanställning av de
svar som hittills kommit in presentera-
des. Som skäl till att man vill bli medlem
i förbundet nämns ofta tryggheten i att
tillhöra en organisation med gemensam
yrkestillhörighet, hjälp med arbetsfack -
liga frågor (både som arbetstagare och
arbetsgivare), tillgång till förmånliga för-
säkringar samt tillgång till veterinärtid-
ningen. Förväntningar som ofta åter-
kommer är att man vill bli informerad
genom tidningen eller hemsidan och att
man vill kunna få hjälp i löne- eller
andra avtalsfrågor. 

På motsvarande sätt får de medlem-
mar som begär utträde ur förbundet en
enkät där de tillfrågas om varför de en
gång gick med i förbundet, varför de
begär utträde, vad de tyckt har varit bra
med medlemskapet i förbundet och vad
SVF skulle kunna göra för att bli bättre.
Hittills har 73 enkäter skickats ut och 21
har besvarats. Även här är de främsta
anledningarna till att man gick med i
förbundet veterinärtidningen, yrkesge-
men skapen och facklig hjälp. Av dem
som besvarat frågan varför de lämnar
förbundet har 40 procent svarat att de
gjort det på grund av ekonomiska orsa-
ker, 25 procent för att de är missnöjda,
15 procent för att de går i pension och
15 procent för att de flyttar utomlands.
De som gått ur för att de varit missnöjda
(5 personer) har framför allt upplevt sig

inte ha fått den fackliga hjälp de velat ha.
De som för fram förbättringsområden
nämner bland annat förbättrad facklig
hjälp och en förbättrad veterinärtidning.
På frågan om hur nöjda de varit med sitt
medlemskap är 55 procent av de svarande
mycket eller ganska nöjda. 

Styrelsen förde en diskussion om att
det hittills inkommit för få besvarade
enkäter för att några slutsatser ska kunna
dras men att enkäterna är viktiga för att
få en bild av förväntningar på förbundet
och vilka förbättringsområden som
finns. Styrelsen beslutade att kansliet
även fortsättningsvis ska skicka ut dessa
enkäter.

INFORMATION FRÅN KANSLIET
Renoveringen av kansliet fortskrider
enligt plan och återflyttning av kansli-
funktionerna beräknas kunna påbörjas
den 24 oktober. Kanslichefen redogjorde
också för en del personalförändringar
som kommer att ske på kansliet fram -
över på grund av pensionsavgångar.

INFORMATION OM VETERINÄR-
KONGRESSEN
Programmet på kongressen har presen-
terats i SVT 12/11. En diskussion fördes
om hur man skulle kunna öka medias
och därmed allmänhetens intresse för
kongressen. 

INFORMATIONSDAG FÖR 
NYANLÄNDA VETERINÄRER
SVF har från Jordbruksverket fått en
adresslista över alla som tagit svensk legi-

Rapport från förbundsstyrelsen
i augusti 2011
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timation efter 2008. De som är bosatta i
Mellansverige kommer under hösten/
vintern att bjudas in till en informa-
tionsdag angående svensk lagstiftning,
svenskt djurskydd och svensk antibio -
tikapolicy m m. 

INFORMATION FRÅN DE NORDISKA
VETERINÄRFÖRBUNDEN
Inom de nordiska länderna har frågan
väckts om det finns ett behov av riktlin-
jer angående veterinärmedicinsk kompe-
tens och erfarenhet för att starta egen
klinik.

NY APOTEKSUTREDNING
SVF har uppvaktat Sofia Wallström, som
leder en ny statlig utredning om apo-
teksmarknaden. Djurläkemedel re pre sen-
terar endast en liten del i utredningen
som ska genomföras under 2012. SVF
kommer att finnas med i referensgruppen.

MÄRKNING AV KÖTT FRÅN DJUR
SOM SLAKTATS OBEDÖVADE
EU-parlamentet klubbade i juli nya reg-
ler angående märkning av kött, men för-
slaget innehöll inte krav på att kött från
djur som slaktats obedövade ska märkas.
Det brittiska veterinärförbundet har
tidigare skrivit till EU-parlamentet med
krav på sådan märkning. SVF anser att

märkningen är en viktig markering för
att synliggöra det onödiga djurlidande
som slakt utan bedövning medför. 
Frågan ligger nu hos EU-kommissionen
som håller på att utarbeta ny djurskydds -
policy inom EU. Styrelsen beslutade
därför att tillskriva kommissionen för att
tillsammans med det brittiska veterinär-
förbundet kräva obligatorisk märkning
av allt kött inom EU som kommer från
djur som slaktats utan bedövning.

ARBETSMARKNADSPROGNOS
Jordbruksverket måste få ett uppdrag
från landsbygdsdepartementet om de
ska kunna göra en arbetsmarknadspro-

gnos för veterinärer. SVF kommer att
arbeta för att Jordbruksverket får ett
sådant uppdrag.

UPPVAKTNING HOS LANDSBYGDS-
MINISTERN
En delegation från SVF uppvaktade i
augusti Eskil Erlandsson för att rikta
uppmärksamhet mot länsveterinärernas
situation. Ett flertal nya arbetsuppgifter
har under de senaste åren tillkommit för
denna veterinärgrupp, men motsvarande
resurser har inte förts till.

KARIN LUNDBORG

ledamot i förbundsstyrelsen

Granskning av artiklar

Artiklar med vetenskapligt fakta -
innehåll som inkommer till Svensk
Veterinärtidning granskas normalt
före publiceringen. Granskningen
avser artikelns saklighet och veten-
skapliga uppläggning. Som regel
anlitas ämnesföreträdare från 
Sveriges Lantbruksuniversitet eller
SVA men även andra personer kan
komma ifråga för olika specialom-
råden. Redaktionen använder sig
som regel inte av utländska grans-
kare. Artiklar skrivna av svenska
ämnesföreträdare utsätts endast 
för granskning av den vetenskap -
liga uppläggningen.   

Redaktionen

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse ledigförklarar här-
med stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedels -
hygienisk forskning. Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig
forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har
direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien. 

Disponibelt för årets utdelning är upp till 320.000:-. Notera att förvaltnings-
avgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14%
(exkl. moms i förekommande fall). Medel till lön beviljas normalt inte.

Ansökan, i 7 exemplar, ställs till: 
Styrelsen, Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning, c/o Renée Båge,
Svalvägen 5, 756 52 Uppsala. 
Ansökan skall ha inkommit senast måndagen 5 december 2011.

Ansökan skall vara på max 5 sidor och innehålla:
Bakgrund, Målsättning, Metoder, Arbetsplan och Budget för projektet. Ett
kortfattat CV för huvudsökande skall bifogas. För detaljerade instruktioner
se Sällskapets hemsida: www.vetmedforsk.se

Ytterligare upplysningar lämnas av Renée Båge på tel 018-67 25 07
eller e-post renee.bage@slu.se.
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❘❙❚ debatt

Har regeringen
insett konsekven-
serna av bespa -

ringarna på SLU?
Den frågan ställer

Lena Andersson-Eklund, prorektor
med ansvar för utbildningen vid
SLU, samt Anne-Marie Dalin, Ann
Dolling, Göran Hartman och Karl
Lövrie, grundutbildningsansvariga
vicedekaner vid SLUs fyra fakulteter.
Debattartikeln har även varit publi-
cerad i Svenska Dagbladet den
nionde oktober.

Regeringen har stora ambitioner avseende
livsmedelsförsörjning, global utveckling,
djurvälfärd, levande landsbygd, gröna
stadsmiljöer, Matlandet Sverige, Skogs-
riket Sverige och yrkesutbildningar som
ger jobb. Hur stämmer dessa ambitioner
med omfattande och plötsliga bespa -
ringar på SLUs utbildningar? Har rege -
ringen insett konsekvenserna av bespa -
ringarna på SLU? Har riksdagen? 

Budgetpropositionens utfall för SLU
har varit en besvikelse. Regeringen

minskar bidraget med 30 miljoner kro-
nor till Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) 2012. Det beskrivs som en gene-
rell besparing, men regeringen har redan
bestämt hur mycket SLU ska använda
till forskning och har samtidigt dragit
ned anslaget till fortlöpande miljöanalys
med 23 miljoner kronor. Alltså finns det
bara utbildningen kvar att spara in på. 

Flera av SLUs utbildningar är unika 
i Sverige. Det går inte att lägga ned 
veteri närprogrammet eller djursjukskö-
tarprogrammet, det finns inget annat
universitet i landet som kan bedriva
utbildning inom veterinärmedicin och
djuromvårdnad. Veterinärprogrammet
har ganska nyligen utökat antalet utbild-
ningsplatser för att möta samhällets
behov av veterinärer, och arbetsmarkna-

den efterfrågar även fler djursjukskötare.
Det är en märklig hantering från rege -
ringens sida att göra så kraftiga bespa -
ringar på det enda universitet som erbju-
der utbildningar inom djurskydd, när
pengarna som sparas ska gå till djur-
skyddsarbete.

Lika orimligt är det att lägga ned eller
kraftigt minska antalet platser på jäg-
mästarprogrammet, landskapsarkitekt-
programmet eller någon annan av SLUs
populära utbildningar som leder till 
viktiga jobb inom naturresursområdet.
Man kan konstatera att SLU ställs utan-
för utbildningspolitiken eftersom SLU
hör till ett annat departement än övriga
universitet. I årets budgetproposition
satsar nämligen regeringen specifikt på
de högskoleutbildningar som efterfrågas

Populära SLU-utbildningar hotas
när landsbygdsministern sparar

SLU hoppas att Landsbygdsdepartementet ska göra en kovändning.
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Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag!
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av ungdomar och samtidigt även efter-
frågas av arbetsmarknaden. 

Samtidigt som SLU får spara 30 mil-
joner kronor, avsätter regeringen 80 mil-
joner kronor fram till 2015 till projektet
Skogsriket Sverige. Om det ska bli möj-
ligt att leva upp till ambitionerna i denna
satsning krävs kompetensförsörjning och
kunskapsutveckling på lång sikt. Efter-
frågan på skogsmästare är större än anta-
let som utexamineras. För att trygga
rekryteringsbasen till skogsmästarpro-
grammet har SLU fått öronmärkta
pengar till ett skogligt basår i södra 
Sverige så att fler kvinnor och män ska
kunna bli behöriga att gå programmet.
Då är det extra olyckligt att SLU sam -
tidigt måste dra ned på antalet platser på
grund av besparingarna.

30 miljoner kronor motsvarar cirka
400 årsstudieplatser eller 30 lärartjäns-
ter. På ett universitet med totalt cirka 

4 000 omräknade helårsstudenter inne-
bär det nedläggning av flera utbildningar.
Tidigare genomförda rationaliseringar
och besparingar har lett till att många
utbildningar redan i dag samläser kurser.
Om man då tar bort ett program så
betyder det att studentunderlaget sam -
tidigt försvinner till andra. Det innebär
oundvikligen att valfriheten för befint -
liga studenter minskar. 

Eftersom utländska studenter nu bli-
vit avgiftsskyldiga, så ligger masterpro-
grammen i farozonen på grund av mins-
kande antal studenter. Det är program
på avancerad nivå som vänder sig till
svenska och utländska studenter och
som handlar om hållbar utveckling,
naturresursernas bevarande, mark–vatten-
användning etc. För ett universitet med
en stark forskningsverksamhet, och håll-
bart nyttjande av biologiska naturresur-
ser som verksamhetsidé, är det förstås

svårt att motivera nedläggning av dessa
program.  

Flera av SLUs yrkesprogram utbildar
studenter till företagande och verksam-
het på landsbygden. Lantmästare, agro-
nomer, hippologer, skogsmästare och
trädgårdsingenjörer har det gemensamt,
att de bidrar till en levande landsbygd.
Landsbygdsdepartementet har satt upp
egna mål om ett dynamiskt och konkur-
renskraftigt näringsliv i hela landet. Det
borde tala för en satsning på SLUs
utbildningar, inte besparingar.

LENA ANDERSSON-EKLUND, 
prorektor med ansvar för utbildningen

vid SLU.
ANNE-MARIE DALIN, ANN DOLLING, 

GÖRAN HARTMAN OCH KARL LÖVRIE, 
grundutbildningsansvariga vicedekaner

vid SLUs fyra fakulteter.
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Kungörelse om stipendium
Michael Forsgren avled den 10 januari 1987, då han be fann sig i slutfasen av sina veterinärmedicinska studier. 

Michael Forsgrens familj har beslutat att tillgångar, som Michael Forsgren ägde, ska överföras till en stiftelse med
ändamål att främja utbildning av ungdomar inom det veterinärmedicinska området, företrädesvis projekt som inte
rör sporthästar.

Stiftelsens styrelse utgörs f n av Michael Forsgrens bror Joachim Forsgren, professor Jens Häggström och ord -
föranden i Veterinärmedicinska föreningen Markus Abrahamsén.

Michael Forsgrens stiftelse utlyser härmed följande stipendier:
Under 2012 kommer att utbetalas ett totalt belopp om ca 250 000 kr fördelat på ett eller flera stipendier, b e roen de
på vad styrelsen bedömer lämpligt vid granskning av inkomna ansökningar.

Ansökan skall inges i tre exemplar, senast 2011-12-12 till professor Jens Häggström, Box 7054, 750 07 Uppsala.

Följande upplysningar ska finnas i den maskinskrivna ansökan:
1. Sökandens namn, adress (gärna e-postadress), telefonnummer och personnummer.
2. Sökandens betyg och andra studiemeriter.
3. Uppgift om den forskning, som sökanden önskar fi nansiera med stipendium och vilket belopp som önskas 

för detta. Därvid bör anges i vilken utsträckning önskat belopp avser resor, uppehälle, forskningsmaterial etc. 
(Stipendiemedel för täckande av resekostnader och uppehälle för anhöriga kan inte påräknas.)

4. De särskilda upplysningar som sökanden önskar åberopa.
5. Uppgift om eventuella stipendier eller bidrag från annat håll.

Inom ett år efter utnyttjandet av det tilldelade stipendiet förväntar sig stiftelsens styrelse en redogörelse för det
genomförda projektet.

Beslut om stipendieutdelning beräknas ske under våren 2012.
Oktober 2011

Michael Forsgrens stiftelse
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❘❙❚ insänt

Besparingskraven på Sveriges lant-
bruksuniversitet i höstbudgeten
är mycket tuffa. SLUs utbildnings-
budget minskar med 30 miljoner,
vilket motsvarar närmare sju pro-
cent. Räknar man bort de fasta
kostnaderna blir det för vårt lilla
universitet närmare tio procent av
undervisningen som måste strykas

Det kostar naturligtvis bara marginellt
mer att ha 50 studenter i klassrummet
jämfört med 40. Istället måste antalet
undervisningstimmar minska vilket får
till följd att kvaliteten på undervisningen
äventyras. Att dra ner på den lärarledda
undervisningen är ohållbart ur ett kvali-
tetsperspektiv för dessa laborationstunga
och i hög utsträckning naturvetenskap -
liga utbildningar. Detta anser både uni-
versitetets ledning och vi inom student-
kårerna vid SLU. Om inte riksdagen
reagerar och åtgärdar detta återstår bara
att försöka prioritera vilka utbildningar
som ska få vara kvar och vilka som måste
bort. 

Den 20 september 2011 la regeringen
fram budgeten för 2012. Den innehåller

en mängd olika satsningar och bespa -
ringar i enlighet med den demokratiskt
bestämda politikinriktningen vi har i
Sverige just nu. Två av dessa: Omdis -
poneringen av medel inom högskole -
väsendet till examina som leder till rele-
vanta arbeten samt förstärkningen av
djurskyddet, har dessvärre kolliderat och
skurit sig.

Vid en första anblick verkar högskole-
satsningen mycket lyckosam och sund.
Regeringen vill satsa på de utbildningar
som leder till jobb och är viktiga för 
Sveriges utveckling. Majoriteten av de
utbildningar som ges vid SLU stämmer
in på den bilden. Utbildningar till vete-
rinärer, skogs- och jägmästare, agrono-
mer och landskapsarkitekter håller alla
hög kvalitet. Efter examen finns stora
möjligheter att få en anställning, både i
Sverige och utomlands. Flera av pro-
grammen har dessutom extremt många
sökande, och att skapa fler utbildnings -
platser borde ligga i linje med regeringens
uttalade prioriteringar i budgeten. Var-
för drabbas då SLU av neddragningar
när så många andra lärosäten fått ökade
anslag?

Att bevara kvaliteten på program som
exempelvis veterinär, etologi och djur-
skydd, hippolog, husdjursagronom, lant -
mästare och djursjukskötare, är dess -

utom av direkt intresse för ett gott djur-
skydd i Sverige. Därför är det mycket
förvånande att regeringen väljer att ta
resurser från SLUs grundutbildningar
för att flytta dem till satsningar på ökade
djurskyddskontroller. Vem är det som ska
göra dessa kontroller? Ett sinande antal
husdjursvetare? Och vem utförde denna
politiska kohandel med resurser, helt
utan konsekvensanalys? Är Landsbygds-
departementet ens medvetet om att det
har ansvar för att försörja Sveriges gröna
näringar med högklassiga akademiker,
likväl som att upprätthålla spetskompe-
tensen inom smala expertisområden?
Ämnesområden som livsmedelsförsörj-
ning, hållbart bruk av naturresurser, kli-
mat och biologisk mångfald hör fram -
tiden till.

Ultuna Studentkår, 
Alnarps Studentkår, 

Veterinärmedicinska Föreningen, 
Skara Studentkår, 

Skogshögskolans Studentkår, 
Skogsmästarskolans Studentkår, 

Lantmästarkåren och Hippologernas
Akademiska Studentkår

genom
SOFIA LLOYD

ordförande SLUSS, 
SLUs Samlade Studentkårer

Sparkrav på 30 miljoner

Vilka av SLUs 25 utbildningsprogram
ska läggas ner? 
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insänt

Sveriges mjölkkor allt friskare

❘❙❚ Sjukdomsfrekvensen bland samtliga
mjölkkoraser i Sverige minskade under

förra året. Det visar statistik från Jordbruks-
verket. Den vanligaste djursjukdomen i
Sverige förra året var juverinflammation,
och samtliga sjukdomstyper minskade 
hos nästan alla mjölkkoraser jämfört med
året innan.

Den mjölkras som fortfarande har

högst sjuklighet är svensk jerseyboskap.
Den sjukdom som kostade Sveriges 
mjölk bönder mest förra året var juverin-
flammation, som är vanligast hos svensk
låglandsboskap. Båda dessa raser har
generellt högre sjukdomsfrekvens än
andra raser. ■

❘ ❙❚   noterat
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Två hundägare anmälde veterinär
AA för felbehandling av deras hund
i samband med en korsbandsruptur.
Ägarna hävdade felbehandling samt
att veterinären korrigerat journalen
i efterhand men veterinären bestred
anmälan.  

DJURÄGARNAS ANFÖRANDE
I början av sommaren upptäckte ägarna
att hunden plötsligt skrek när den
sprang i skogen. De tog kontakt med ett
djursjukhus där de fick rådet att vänta
för att se om det blev bättre. Hundens
hälta förbättrades men den verkade ändå
inte riktigt vara sig själv. Ägarna bestämde
sig då för att åka till djursjukhuset där
det konstaterades att hunden hade pro-
blem med korsbandet i sitt ena knä.
Hunden fick en tid för operation. Vete-
rinär AA utförde operationen och det
sattes stödtrådar i knäet för att, som
ägarna förstod, ersätta korsbandet. 

När hunden fick komma hem gick
den bättre och bättre men såret vätskade
sig och läkte inte. Ägarna kontaktade
därför djursjukhuset igen. Då upptäck-
tes det att hunden hade en infektion och
man påbörjade en antibiotikabehand-
ling. När behandlingen avslutades hade
såret inte förbättrats nämnvärt och efter
nya prover konstaterades att hunden fått
resistenta bakterier. En ny antibiotika -
behandling påbörjades. 

Veterinär AA kom i det skedet med
förslaget att man skulle ta ut de trådar
som hade opererats in i hundens knä för
att infektionen kanske hade fäste i trå-
darna. Allt togs ut igen och hunden

hade sedan inget korsband eller annat
som stödde leden. AA försäkrade ägarna
om att hunden inte kunde gå sönder
benet och att operationen skulle göras
om så fort infektionen hade gått över.
Enligt AA kunde samma operation göras
på nytt eller så kunde en annan metod
användas. Den senare ville AA dock själv
inte utföra utan hänvisade i sådana fall
till ett annat djursjukhus. Mot slutet av
sommaren var hunden infektionsfri
enligt AA. Men eftersom AA, av försäk-
ringsskäl, ansåg att de skulle vänta med
operationen dröjde det till slutet av som-
maren tills en tid för operation bokades
på ett annat djursjukhus. 

Under tiden som de väntade på ope-
rationen försämrades hundens tillstånd

och ägarna uppsökte det andra djursjuk-
huset akut. Hunden hade åter fått en
infektion och en ny antibiotikabehand-
ling inleddes. Innan operationen kunde
utföras upptäcktes att det varken fanns
brosk, korsband eller menisk kvar i
leden. Infektionerna hade förstört väv-
naden i leden. Veterinärerna menade
därför att det inte var meningsfullt att
genomföra operationen och att avliv-
ning var den mest humana åtgärden.
NN, den veterinär som behandlade
hunden på det andra djursjukhuset, har
uttalat att hunden blivit felbehandlad av
veterinär AA under sommaren. NN har
konstaterat att hunden måste ha haft en
infektion inne i leden under hela som-
maren och att den inte har behandlats.

Ansvarsärende

Journalanteckningar ändrades efter
att hund avlivats
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NN har vidare uppgivit att det kan vara
svårt att uppfatta var en infektion sitter
men AA har i journalen skrivit att han
har varit inne i leden och trots det inte
upptäckt någon infektion. Istället har
AA fortsatt att behandla en infektion på
utsidan av leden. Det har lett till att
mjukdelarna i leden tagit skada och att
en operation inte kunnat göras. AA
borde ha upptäckt den infektion som
fanns inne i leden. 

Det har också framkommit att AA i
efterhand ändrat vissa uppgifter i journa-
len. Särskilt anmärkningsvärt är att det
lagts till att man gått in i leden vid två
tillfällen. Någon sådan uppgift fanns inte
med i ursprungsjournalen utan bara i den
senare versionen. Har veterinären gått in
i leden eller inte? En sådan uppgift hade,
om den saknades när journalerna lämna-
des över till det andra djursjukhuset,
varit av stor vikt för den fortsatta
behandlingen och utredningen. Djur -

ägarna befarar att ingreppen inte har
utförts. Vidare har veterinär AA bland
annat lagt till uppgifter i den ändrade
journalen, om muntliga råd som han
inte har lämnat. 

Djurägarna har bett veterinär AA att
kommentera de beslut som togs i sam-
band med behandling och utredning.
De tycker inte att det känns fackmanna-
mässigt att lämna sådana kommentarer
genom att lägga till vissa uppgifter i en
journalutskrift. Den förklaringen till
ändringarna framstår för dem som en
efterhandskonstruktion. De kan inte
heller förstå varför ord som ”snarast”
skulle ha behövt läggas till som en kom-
mentar i journalen. 

De motsätter sig också AAs förklaring
till varför provtagningen i leden, som
AA säger sig ha utfört, inte har journal-
förts i den ursprungliga journalen.
Enligt AA beror det på att det inte före-
låg någon misstanke om infektion inne i

leden. Det är dock djurägarnas uppfatt-
ning att alla former av ingrepp ska jour-
nalföras eftersom de innebär en risk för
djuret och för att de har varit en del i
undersökning och behandling. 

VETERINÄRENS ANFÖRANDE 
Under tiden som hunden stod under
AAs vård fanns det inte några tecken på
infektion inne i leden. Mikroskoperingen
visade på rikligt med bakterier i hudsåret
varför en odling skickades. Den lilla
mängd ledvätska som aspirerades från
knäleden kontrollerades i mikroskop
och där hittades inga bakterier. Inga
andra infektioner fanns i huden. Benet
badades av och sårhålan spolades rikligt
med natriumkloridlösning. Hunden blev
mycket bättre dagen efter och gick rela-
tivt bra. Så borde inte ha kunnat ske om
det förelåg en destruerande infektion
inuti leden. Anledningen till att prov -
tagningen i leden inte antecknades i ori-
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ginaljournalen var att det inte förelåg
några misstankar om en intraartikulär
infektion. Att leden ändå punkterades
hör till god ton om en infektion finns i
ett ben där en led nyligen opererats.
Hjärta och lungor undersöktes givetvis
noggrant inför varje narkos eller sede -
ring och inte heller detta antecknades i
journalen eftersom det inte fanns några
misstankar om hjärtfel. Om det skulle
ha förelegat en infektion i leden skulle
det ha antecknats i journalen. Att prov-
tagning i leden gjorts intygas av en djur-
sjukvårdare i en skrivelse som lämnats in
till ansvarsnämnden. 

Sista gången som AA undersökte
hunden var den tionde september i sam-
band med att suturer skulle tas. Hunden
var då pigg. Den hade gått upp i vikt
och den använde sitt ben bra. Hunden
var fortfarande lindrigt till måttligt atro-
fisk i höger lårmuskulatur. Knäleden var
instabil men inte mer instabil än då fixa-
tionen utfördes. Djurägarna frågade om
hunden fick gå promenader och AA
godkände det eftersom AA ville förhindra
ytterligare muskelatrofi samtidigt som
hunden behövde vara i så god kondition
som möjligt för det framtida ingreppet. 

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Jordbruksverket överlåter den veterinär-
medicinska bedömningen åt ansvars -
nämnden. Verket anser dock att AA har
agerat försumligt i sin yrkesutövning.
Enligt 7 kap 1 § Statens föreskrifter
(2009:85) om operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för per-
sonal inom djurens hälso- och sjukvård,
ska djurhälsopersonal föra journal i
direkt anslutning till konsultationen
eller besöket. Vid journalföringen ska
djur hälsopersonalen iaktta synnerlig nog-
grannhet och omsorg. I aktuellt ärende
framgår att journaltexten är ändrad från
ursprungsjournalen vilket Jordbruks-
verket ser allvarligt på.

SAKKUNNIGUTLÅTANDE
Fredrik Danielsson, Diplomate Euro-
pean College of Veterinary Surgeons och
Diplomate Small Animal Surgery, avgav
på ansvarsnämndens begäran ett sak-
kunnigutlåtande. Han uppger att en
korsbandsskada hos hund är en allvarlig
skada och flera vetenskapliga studier

visar att olika behandlingsalternativ är
olika effektiva för att motverka kronisk
artros och hälta. Därför förefaller det
rimligt att djurägare upplyses om
behandlingsalternativen. Om så har
skett i detta fall framgår inte. 

Postoperativ infektion är en av de
vanligaste komplikationerna vid kirur-
gisk behandling av korsbandsskador
med så kallad extrakapsulär stabilisering
även om perioperativ antibiotikaprofy-
lax har vidtagits. Har ett ingrepp, precis
som i detta fall, omfattat en kirurgisk
öppning av leden ökar risken för intra -
artikulär infektion. Ger den kliniska bil-
den anledning att misstänka en intra -
artikulär infektion bör provtagning från
ledvätska göras avseende bakterieodling,
antibiotikaresistens och cytologi. Detta
bör utföras omgående eftersom det finns
risk att en mycket destruktiv och allvar-
ligt funktionspåverkande komplikation
utvecklas snabbt (mindre än 24 timmar).

Provtagningen ska ske enligt metodik
för att undvika såväl spridning av infek-
tion som undvikande av bakteriekonta-
mination av provet. 

Eftersom en intraartikulär infektion
är en så allvarlig komplikation ska
behandling i form av ledspolning med
en stor mängd steril vätska, företrädelse-
vis Ringer-acetat, utföras en eller flera
gånger i väntan på provsvar. Att man ser
mycket allvarligt på intraartikulära in -
fektioner kan exemplifieras av att det för
en tid sedan förekom ett fall med en
läkare som väntat över natten med prov-
tagning och behandling av en misstänkt
intraartikulär infektion, vilket resulterade
i en påföljd för läkaren. 

Någon bedömning av trovärdigheten
när det gäller journalanteckningarna och
eventuella ändringar företar Danielsson
sig inte men det förefaller vara av stor
betydelse för helhetsbedömningen av
AAs agerande. 
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Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV), SLU 
anordnar

KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION,
HÄST

Tid: 13–17 februari 2012 + praktikvecka vid utvalt stuteri.

Målgrupp: Ansvarig veterinär vid stuteri med seminverksamhet. 
Sökanden bör ha minst 1 års yrkeserfarenhet.

Antal deltagare: 15 deltagare (minst 14). KV förbehåller sig rätten att
välja ut kursdeltagare.

Kursavgift: 13 500 kr (exkl kostnader för praktikvecka samt mat och
logi), moms tillkommer.

Kursansvarig: Anne-Marie Dalin, tel 018-671948, 
Anne-Marie.Dalin@slu.se.

Ansökningar till kurserna skickas till:
Susanne Pettersson, Inst för KV, administrationen, Box 7054, SLU, 
750 07 Uppsala eller via e-mail susanne.pettersson@slu.se.

Ansökan ska ha inkommit senast den 9 december 2011. I ansökan
ska anges namn, personnummer, adress, telefonnummer, år för avlagd 
examen, faktureringsadress samt motiv för önskan att gå kurs en,
arbetsgivarens namn alternativt namn på egen firma.
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Av journalanteckningarna ska framgå
vilken typ av provtagning som gjorts och
vilka analyser samt bedömningar som
företagits. Exempelvis ska det journal-
föras att provtagning av ledvätskan har
utförts och hur den bedömdes visuellt
samt vilka mikrobiologiska, cytologiska
och andra analyser som utfördes. Detta
gäller oavsett resultat och huruvida det
förelåg några misstankar om en intra -
artikulär infektion eller inte. Journal -
anteckningarna i det aktuella fallet har
brister i detta avseende. 

I det aktuella fallet har hunden
behandlats med antibiotika under ope-
rationen och antibiotika förskrivits för
fortsatt behandling under tio dagar.
Även om man rent allmänt och enligt
nya direktiv ska vara restriktiv med
användning av antibiotika, och det finns
ökad risk för individen att utveckla en
multiresistent infektion, kan man inte
påstå att det är klandervärt. 

Vid telefonkontakt fem dagar efter
operationen framgår att det rann vätska
ur såret. Serom misstänktes och i det
läget borde AA ha bett att få kontrollera
såret samt benet. Om så skedde framgår
inte av journalanteckningarna. 

Tio dagar efter operationen under-
söktes hunden och ett cytologiskt prov
togs som inte visade några bakterier. 
Det framgår dock inte av journalanteck-
ningarna hur provet togs och varifrån.
Även om det cytologiska provet var
negativt är det Danielssons åsikt att ett
bakteriologiskt prov borde ha tagits
eftersom cytologiska prov kan vara falska,
särskilt då den potentiella komplikatio-
nen var så allvarlig. 

Tolv dagar efter operationen gjordes
en ny undersökning och det framgår av
journalanteckningarna att det förelåg en
infektion. Helt korrekt företogs då bak-
terieprov. Sårhålan spolades och ett
annat antibiotikum sattes in. Enligt

senare tillagda uppgifter togs också ett
prov från leden men ingen bakterieod-
ling gjordes på det provet, vilket hade
varit tillrådligt.     

Med hänsyn till den kliniska situa-
tionen framstår det som helt korrekt att
operera bort det implantat som använ-
des vid stabiliseringen av leden. Det var
också korrekt att sårhålan spolades och
dränerades. I det läget borde absolut ett
bakteriologiskt prov ha tagits. Man borde
också ha övervägt ett prov inifrån leden. 

Vidare förefaller det klokt att hunden
remitterades vidare till ett djursjukhus
med större resurser och specialistkompe-
tens då allvarliga komplikationer upp-
stod och behandlingsresultatet inte var
tillfredsställande. 

Journalanteckningarna från det andra
djursjukhuset uttrycker en kliniskt all-
varlig situation. Att situationen var så
allvarlig framgår inte riktigt på samma
sätt när man läser journalanteckningarna
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e-post: info@djurfarmacia.se

tfn 0520-520 892, -350 60 

fax 0520-520 893

Trollgatan 12, 461 34 Trollhättan www.djurfarmacia.se

– DJURAPOTEKET med specialkompetens och personlig service –

Djurfarmacia – Apoteket Trollet är distansapotek, som levererar förmånligt direkt till veterinärer, lantbrukare och
andra kunder i hela Sverige!

Kontakta oss – det lönar sig!

Vi hanterar professionellt 

– telefonrecept 
– faxrecept 
– e-recept
– även e-rekvisitioner

till kliniker
– veterinärarvoden
– licenser
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från det första djursjukhuset. Det har
gått några veckor mellan anteckningarna
och situationen kan ha förvärrats snabbt
eller så har man inte gjort samma
bedömning. En förklaring kan också
vara att journalanteckningarna från det
första djursjukhuset är knapphändiga. 

Det allmänna intrycket är att fallet
handlagts på ett korrekt sätt. Men det
finns vissa undantag. Journalanteck-
ningarna är alltför kortfattade för att
beskriva den komplicerade situation
som uppstod i samband med infektio-
nen. Det gäller bland annat beskrivning
av hundens hälta, muskelatrofi och led -
smärta som annars hade beskrivit
behandlingsresultatet samt gett ledning
åt eventuella misstankar om en intraarti-
kulär infektion. Det framgår heller inte
på tydligt sätt av journalanteckningarna
om konsultationerna har getts på plats
eller per telefon. Det får inte heller göras
ändringar i journalen. När det har gjorts

blir det svårt att veta vilken tilltro man
kan fästa vid dem.

Det borde ha tagits bakteriologiskt
prov från leden vid de tillfällen då det
fanns en rimlig misstanke om infektion.
En intraartikulär infektion kan ha ett
mycket snabbt förlopp. Från det att
hunden senast bedömdes på det första
djursjukhuset till dess att den undersök-
tes på djursjukhus nummer två, har det
passerat elva dagar och det kan inte ute-
slutas att infektionen kraftigt förvärrades
med nedsmältning av vävnaden i leden
under den tidsperioden. 

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Ansvarsnämnden konstaterar att bristerna
i journalanteckningarna har påverkat
möj ligheterna att bedöma AAs agerande.
De ändringar som gjorts i journalen
påverkar också tilltron till dennes upp-
gifter. I likhet med sakkunnige Fredrik
Danielsson anser nämnden att AA i

huvudsak agerat på ett korrekt sätt vid
behandlingen av hunden. AA borde
emellertid ha tagit ett bakteriologiskt
prov från leden vid det första tillfället 
då det fanns en rimlig misstanke om
infektion.

I veterinärens arbetsuppgifter ingår
också en skyldighet att föra journal i
enlighet med Jordbruksverkets föreskrif-
ter. Brister i journalföringen i sig är ett
fel som kan medföra disciplinpåföljd.
För att ett fel ska leda till påföljd krävs
dock att det har haft eller kan få bety-
delse för vidtagna eller planerade åtgär-
der. Sådana ändringar som AA gjort i
journaltexten och övriga brister i jour -
nalföringen är, såsom Jordbruksverket
anfört, allvarliga. Bristerna i AAs veteri-
nära yrkesutövning ansågs så allvarliga
att denne inte kunde undgå en disciplin -
påföljd, vilken bestämdes till en erinran.

CAMILLA JANZON
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Mycket regn vid skörd ger
risk för mögelgifter i spann-
mål och halm

❘❙❚ Årets odlingssäsong har varit osedvan-
ligt nederbördsrik på många håll i södra
och västra Sverige. Fuktigt och varmt
väder främjar tillväxt av mögelsvampar, 
t ex av släktet Fusarium som kan infektera
spannmålen i fält.

Då lantbrukare, veterinärer och foder -
företagare uttryckt sin oro för mögel -
angrepp och mykotoxinbildning i årets 
spannmål, utförde SVA inom ramen för
sitt beredskapsuppdrag en riktad prov -
tagning på en gård i Västergötland. Man
tog prover på halm, spannmål av havre,
rågvete och höstvete och gjorde analyser
för mögelsvampar och mögelgifter. Flera
av proverna visade en omfattande tillväxt
av fusariemögel. Dessutom kunde myko-
toxiner från Fusarium konstateras i samt -
liga prover. 

– De resultat vi har hittills bekräftar åter
risken för mögel och toxiner i spannmål
och halm när skördebetingelserna är dåliga.
Det kan medföra djurhälsoproblem den
kommande utfodringssäsongen säger Erik
Nordkvist, forskare vid fodersektionen vid
SVA.

Grisar är särskilt utsatta då de äter både
spannmål och halm.

Källa: SVA ■

❘ ❙❚   noterat

Gör din litteratursökning på
www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet att utan någon
kostnad utföra litteratursökningar
på den internationella vetenskapliga
databasen Pub Med. Logga bara in
på medlemsdelen av förbundets
hemsida www.svf.se, och tryck på
rubriken ”Sökning på Pub Med”.
Större delen av den naturvetenskap-
liga världen ligger för dina fötter,
bara några tangenttryckningar bort.

Vår målsättning är att alltid erbjuda lägsta pris 20
11

02
02

Noromectin vet pasta
ivermectin pasta 18,7mg/g mot rundmaskar och styng- 

flugelarver hos häst. Dosspruta á 7,49g räcker till 700 kg häst

L  Ä  K  E  M  E  D  E  L

N-vet erbjuder hästägare 
gratis träckprovsanalys 
vid behov

Receptblock
Kontakta N-vet  
för beställning

Tel:  018-57 24 30
 018-57 24 31
Fax:  018-57 24 32

Datum för senaste översyn av SPC:2007-01-18
För ytterligare information, se Fass.se

Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Tel:  018-57 24 30 / 31 
Fax:  018-57 24 32

E-post:  info@n-vet.se
Hemsida:  www.n-vet.se

Har betydligt kortare grepp än andra 
ivermectinsprutor och passar alla händer

Räcker till 700kg 
kroppsvikt

3 års 
hållbarhet

Pastan är vit och 
syns vid spill

Fri från 
smaktillsatser
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Förmaksflimmer, ca 180 slag/minut.

DISKUSSION
Förmaksflimmer kännetecknas av en helt oregelbun-
den hjärtrytm och avsaknad av P-vågor. Hos katt kan
P-vågor vara svåra att se även normalt på grund av de
för katten typiska låga amplituderna. Därför är det
viktigt att noggrant studera regelbundenheten hos
hjärtrytmen eller avsaknaden av densamma. Hos katt
är förmaksflimmer ovanligt och när det förekommer
är det i stort sett alltid kopplat till hjärtsjukdom. Hos
denna katt fann man tecken på hypertrofisk kardio-
myopati vid ultraljudsundersökning.

Behandling av förmaksflimmer syftar framför allt
till att sänka hjärtfrekvensen då konvertering av ett
förmaksflimmer är ovanligt. Vanligen används beta-
blockare, t ex atenolol, i detta syfte.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek
och amplituden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fall-
beskrivningar och frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.

N O R D VA C C
HIPRA
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KONGRESSER & KURSER

SVENSKA

v 45

7/11 -11. LÄKEMEDELSDAGARNA: MORGON -
DAGENS LÄKEMEDELSANVÄNDNING – VAD ÄR

FRAMTIDENS LÄKEMEDEL TILL DJUR, Älvsjö.
Arr: Apotekarsocieteten. (SVT 12/11)

10–11/11 -11. VETERINÄRKONGRESSEN, Upp-
sala. Arr: Sveriges Veterinärmedicinska
Sällkap och Sveriges Veterinärförbund.
(SVT 16/10)

v 46

16/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIOTIKA-
ANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM ARBETAR

MED NÖTKREATUR, Linköping. 

Arr: Svenska Djurhälsovården och SVA.
(SVT 12/11)

16–17/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIO-
TIKA-ANVÄNDING FÖR VETERINÄRER SOM ARBE-
TAR MED NÖTKREATUR OCH GRIS, Höör. 
Arr: Svenska Djurhälsovården och SVA.
(SVT 12/11)

16–18/11 -11. KURS ANESTESIOLOGI STEG 2
HUND OCH KATT, Knivsta. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

17–18/11 -11. KURS I NEUROLOGI, Kalmar.
Arr: Hushållningssällskapet. 
(SVT 11/11)

18–19/11 -11. KURS DERMATOLOGI STEG 1,
Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

19/11 -11. VANLIGA SJUKDOMAR HOS SÄLL-
SKAPSFÅGLAR - ORSAKER, SYMPTOM OCH

BEHANDLING, VMFs kårhus, Ultuna,
Uppsala. Arr: Orion och Vexotic. 
(SVT 13/11)

v 47

21–22/11 -11. WORKSHOP FÖR VETERINÄRER

SOM ARBETAR MED ALPACKA, SVA i Uppsala.
Arr: Svenska Djurhälsovården. 
(SVT 12/11)

23/11 -11. INFORMATIONSDAG FÖR ”NYA

VETERINÄRER I SVERIGE”, Stockholm. 
Arr: Sveriges Veterinärförbund. 
(SVT 12/11)

23–24/11 -11. GRUNDKURS I SMÅDJURS-
KIRURGI, DEL 2, Uppsala. 
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 15/10)

24/11 -11. KURS I STRATEGISK ANTIBIOTIKA -
ANVÄNDNING FÖR VETERINÄRER SOM ARBETAR

MED NÖTKREATUR, Borlänge. 
Arr: Svenska Djurhälsovården och SVA.
(SVT 12/11)

24–25/11 -11. KURS ”FIXA FRAKTUREN”, 
Ultuna, Uppsala. Arr: Universitetsdjur-
sjukhuset vid SLU. (SVT 8–9/11)

25–26/11 -11. KURS ÖGONSJUKDOMAR

GRUND, Strömsholm. Arr: VeTA-bolaget.
(SVT 12/11)

v 48

1–2/12 -11. KURS ARTROSKOPI, Halmstad.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 11/11)

3–4/12 -11. KURS SAMBAND MELLAN KOST

OCH MOTION OCH VISSA SJUKDOMAR FÖR HUND

& KATT (DEL 3), Knivsta. Arr: Sallander
Consulting. (SVT 12/11) 

3–4/12 -11. DELKURS 3 I HÄSTTANDVÅRD,
SLU. Arr: Institutionen för kliniska 
vetenskaper. (SVT 14/10)

v 49

5–7/12 -11. KURS PERFECTING DENTAL

RESTORATION OCH PROTETIK, Halmstad. 
Arr: Accesia. (SVT 12/10)

8–9/12 -11 + 19–20/1 -12. KURS ANESTE-
SIOLOGI STEG 3 DEL 1 OCH 2, Göteborg.
Arr: VeTA-bolaget. (SVT 4/11)

v 3, 2012

16/1–23/3 -12. KURS ALLMÄN FARMAKOLOGI

Ingeborgsgatan 6 | 416 59 Göteborg | Tel. 031-21 40 40 | www.smadjursakuten.se

Smådjursakuten är ett djursjukhus, centralt beläget i östra Göteborg,  
som sedan mer än 15 år bedriver kvalificerad djursjukvård för smådjur,  
i huvudsak hundar och katter. Vi utför allt från enklare behandlingar  
till avancerade operationer och tar emot patienter under dag- samt  
kvällstid årets samtliga dagar. 

I Göteborg är vi ca 30 anställda som tar emot ca 20 000 besök årligen. 

Vi söker Dig som är engagerad och självständig och har erfarenhet från 
arbete med smådjur. Har Du specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar är det en fördel, dock inte ett krav. Tjänsten är på heltid med 
tillträde januari 2012 och innefattar även helgarbete. 

För mer info om oss besök gärna vår hemsida www.smadjursakuten.se  
Du är välkommen med Din ansökan senast den 30 november till  
ann-christin@smadjursakuten.se

Smådjursakuten i Göteborg  
söker klinikveterinär

Hästveterinär och djursjukvårdare sökes
till Ale Djurklinik
En erfaren hästveterinär, i andra hand en utbildningsveterinär häst, sökes
till Ale Djurklinik. Tjänsten är ett graviditetsvikariat med möjlighet till fast
anställning. Ale Djurklinik har ett nybyggt ridhus, operation och stationär-
vård. Vi söker även en erfaren djursjukvårdare till hästavdelningen.

Välkommen med ansökan till e-post lotta.aledjurklinik@telia.com senast
den 22 november 2011. Mer info finns att läsa på http://aledjurklinik.se.
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7,5 HP, VIA LÄRPLATTFORM/VIA NÄTET.
Arr: Luleå tekniska universitet. 
(SVT 13/11)

18–19/1 -12. KONFERENS DJURSJUKVÅRD – 
EN BRANSCH I UTVECKLING, Stockholm. 
Arr: AB Conductive.(SVT 13/11)

NY 19–20/1 -12. ULTRALJUDSKURS – DISTALT

arrangeras av Husaby Hästklinik. 
Info: www.husabyhastklinik.se 

v 4

26–27/1 -12. LAPAROSKOPIKURS – GRUND-
LÄGGANDE KURS I DIAGNOSTIK OCH KIRURGI PÅ

HUND, Linköping. Arr: Education m fl.
(SVT 11/11)

v 7

NY 13–17/2 -12. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION, HÄST arrangeras av Institutionen 
för kliniska vetenskaper, SLU. Info:
Anne-Marie Dalin, 018-67 19 48,
Anne-Marie.Dalin@slu.se 
(se annons i denna tidning)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

v 45

7–9/11-11. KURSEN ”VETERINÆREN OG DET

MODERNE STORFEHOLDET”, Oslo. 
(SVT 12/11)

v 46

14–16/11 -11. INTERNATIONAL CONFERENCE

ON RESPONSIBLE USE OF ANTIBIOTICS IN

ANIMALS, Nederländerna. 
(SVT 8–9/11)

16–18/11 -11. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 1(3),
Oslo. (SVT 12/11)

18–19/11 -11. INTERNATIONAL WORKSHOP

OF DIROFILARIA, Gran Canaria, Spanien.
(SVT 11/11)

v 47

21/11 -11. KURSSTART FÖR MASTERKURSER

I COMPANION ANIMAL CLINICAL SCIENCE, 
Danmark.(SVT 13/11)

NY 21–22/11 -11. INFLUENSA SYMPOSIUM

arrangeras på Hindsgavl Slot, Danmark
av Boehringer Ingelheim. Info:
www.bivet.nu eller Malin Cerne, 
0701-45 60 37, malin.cerne@boeh -
ringer-ingelheim.com eller 
Sigal Kromann, 0733-85 32 36,
sigal.kromann@boehringer-ingel-
heim.com (se annons i denna tidning)

24–25/11 -11. THE LONDON VET SHOW, 
London. (SVT 11/11)

24–26/11 -11. BCVA CONGRESS 2011,
Southport, UK. (SVT 10/11)

25–27/11 -11. KURS I REHABILITERING OG

FYSIOTERAPI – HUND OG KATT, FOR VETERI-
NÆRER OG DYREPLEIERE (SAMLING 5 AV 5),
Oslo, Norge. 
(SVT 13/10 och annons i SVT 14/10)

v 48

30/11–4/12 -11. THE ORIGINAL BASIC

VETERINARY CHIROPRACTIC COURSE, 
THORACOLUMBAR, Sittensen, Tyskland.
(SVT 8–9/11)

v 2, 2012

11–13/1-12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 2(3),
Oslo. (SVT 12/11)

v 3

18–22/1 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, CERVICAL, Sittensen,
Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 8

22–26/2 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERINARY

CHIROPRACTIC COURSE, EXTREMITIES, 
Sittensen, Tyskland. (SVT 8–9/11)

v 13

28/3–1/4 -12. THE ORIGINAL BASIC VETERI-
NARY CHIROPRACTIC COURSE, INTEGRATED,
Sittensen, Tyskland. 
(SVT 8–9/11)

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
söker

Universitetslektor
i idisslarmedicin

med placering vid institutionen för kliniska veten -
skaper i Uppsala.

Sista ansökningsdag är den 5 december 2011.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
söker

Universitetslektor
i djuromvårdnad

med placering vid institutionen för husdjurens miljö
och hälsa.

Sista ansökningsdag är den 28 november 2011.
Fullständig annons finns på www.slu.se/lediga-jobb

➤
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSE

Ordförande Telefon
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35

Vice ordförande
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20

PER JONSSON 0155-28 33 18
JK LARSSON 0171-15 31 91 
KARIN LUNDBORG 0512-229 19
PER MICHANEK 070-211 51 60
OLOF SKARMAN 070-747 47 64
LARS-ERIK STABERG 070-438 98 78

ANSTÄLLDA VETERINÄRERS 
FÖRENING – AVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
FREDRIKE RITTER 0768-23 35 88  

Vice ordförande
ELEONOR FREDLER 070-341 19 41

Sekreterare
MONICA LANDSTRÖM 070-211 31 37

Kassör
CHRISTER GYLLERUP 073-724 57 51

Ledamöter
KAJSA GUSTAVSSON 070-980 09 65
LARS-GÖSTA LARSSON 070-851 98 42
TONE LINDVÅG 070-260 90 10

FÖRETAGANDE VETERINÄRERS 
FÖRENING – FVF

STYRELSE

Ordförande Telefon
JOHANNA HABBE 070-522 04 90

Sekreterare
RITVA KROKFORS WRETEMARK 070-397 35 17

Kassör
ANN-MARI KJELLGREN 0761-12 71 05

Ledamot
ANDREAS SANDIN 0730-68 15 94

Suppleant
ANNE BRUNBERG 070-668 77 16

I veterinärförbundet ingår förutom dessa 
funktioner ett antal råd, kommittéer och 
nämnder. Samtliga förtroendevalda förbunds-
medlemmar listas på hemsidan www.svf.se 

SVERIGES VETERINÄRMEDICINSKA
SÄLLSKAP – SVS

KOLLEGIUM

Ordförande:
PER JONSSON

Vice ordförande:
TORKEL EKMAN

ÅSE BERGSTRÖM

PATRICIA HEDENQVIST

HÅKAN LANDIN

LENA MALMGREN

LOTTA MÖLLER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN

Ordförande:
PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare  
ANNA GRANLUND

HUSDJURSSEKTIONEN:

Ordförande
HÅKAN LANDIN

Sekreterare 
YLVA PERSSON

HÄSTSEKTIONEN

Ordförande
LENA MALMGREN

Sekreterare 
JAN SKIDELL

SEKTIONEN FÖR VETERINÄR 
FOLKHÄLSA

Ordförande
ÅSE BERGSTRÖM

Sekreterare
OLLE RYDELL

SMÅDJURSSEKTIONEN

Ordförande
LOTTA MÖLLER

Sekreterare 
ANNE-LI LJUNGGREN

v 15

12–15/4 -12. WSAVA/FECAVA/BSAVA
CONGRESS 2012, Birmingham, UK. 
(SVT 10/11) 

v 17

25–27/4 -12. KURS I ANESTESI OG SMERTE-
LINDRING FOR DYREPLEIERE, SAMLING 3(3),
Oslo. (SVT 12/11)

V 30

NY 22–27/7 -12. WDA (WILDLIFE DISEASE

ASSOCIATION) AND EWDA (EUOROPEAN

CHAPTER OF THE WDA) MEETING arrangeras 
i Lyon, Frankrike. Info:
http://wda2012.vetagro-sup.fr

v 36

5–7/9 -12. 9TH INTERNATIONAL CONGRESS OF

VETERINARY VIROLGY, Madrid, Spanien.
(SVT 11/11)

Länsstyrelsen arbetar för ett dynamiskt samhälle i balans. Nu

söker vi

Länsveterinär
Sista ansökningsdag är den 30 november 2011.

Mer information hittar du på vår webbplats.

Välkommen med din ansökan.

Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad

Kungsgatan 13, 205 15 Malmö

Tel 044/040-25 20 00, Fax 044/040-25 21 10 

www.lansstyrelsen.se/skane

Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar med
tillsyn, kunskapsspridning och ärendehandläggning inom
nästan hela samhällsområdet. Vi är ca 500 medarbetare och
har kontor i Malmö och Kristianstad. 
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❘❙❚ krönika

Ett 50-årigt samarbete som gett resultat

UNDER TVÅ ÅR har jag deltagit i arbe-
tet med Djurskyddsutredningen som
överlämnar sina förslag till landsbygds-
minister Eskil Erlandsson den 28
november. Vi i expertgruppen kommer

från vitt skilda verksamhetsom -
råden och har olika utgångs-
punkter för hur vi ser på djur-
skydd och djurhälsa. Men det
som slagit mig under alla våra
möten, som varit väldigt
konstruktiva, är ett gemen-
samt etiskt och moraliskt
förhållningssätt till djur. Vi
blir alla mer eller mindre
upprörda över brister som
uppdagas och tillkorta-
kommanden som går ut
över våra djurs välfärd. 

Om vi tittar snävt på
hundars situation i Sverige
så tycker jag att vi i grun-
den har en bra situation.

Det finns inga gatuhundar
och försäljning av hundvalpar
sker för det mesta med stor
omsorg. En mycket stor andel
av hundarna är vaccinerade,
försäkrade och ID-märkta
och för sju av tio hundar 
är härstamningen känd och
dokumenterad. I ett interna-
tionellt perspektiv är vi unika i
detta avseende. Dagens situa-
tion kan vi tacka både svenska

veterinärer och uppfödare
för som sedan mer än

50 år har gått hand
i hand för att stärka

hundars hälsa.

Jämfört med andra länder är den svenska veterinär -
kåren mer involverad i hunduppfödarverksamheten än
någon annanstans. Alla valpar som säljs av uppfödare
inom SKK måste besiktigas före leverans, normalt vid
åtta veckors ålder. Föräldradjuren har, för långt mer än
100 raser, varit föremål för veterinär kontroll vad gäller
olika genetiska betingelser. 

Genom gemensam påverkan kommer en mycket
stor del av svenska hundar tillbaka till veterinären vid
ett års ålder för vaccinering och en allmän hälsokon-
troll. Tiotusentals hundar röntgas avseende höft- och
armbågsleder för att ge underlag till SKKs hälsopro-
gram.

Inget är dock så bra att det inte kan göras bättre. I
våras färdigställdes därför ett nytt valpbesiktningsintyg,
efter samverkan mellan SKK och SVF/SVS. I besikt-
ningen ägnas större uppmärksamhet åt valpens ”gene-
tiskt betingade hälsa”. Nästa steg är att vi tillsammans
med veterinärkåren kommer att utveckla rasspecifika
veterinärintyg för de raser där vi kan se att förekomsten
och frekvensen av negativa effekter av exteriöra över-
drifter är för hög. Inom SKK har vi sedan några år 
tillbaka tagit fram motsvarande särskilda domaranvis-
ningar. Idag finns anvisningar för 46 raser där vi anser
att frekvensen av just exteriöra överdrifter är för hög
med ökad risk för hälsoproblem.

Jag tycker att vi ska vara stolta över det sätt som SKK
och SVF, med delvis olika utgångspunkter, under
många decennier har samverkat på kring hundfrågor
och hundrasers hälsa. Jag är helt övertygad om att vi
ska ha detta i minnet när vi under 2012, kanske ibland
i ett medialt högt tonläge, kommer att diskutera försla-
gen till en ny svensk djurskyddslag.

ULF UDDMAN

VD, Svenska KennelklubbenFO
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i december
2011

JOANNA NILSSON, Västerås, 60 år 
den 1/12
PETER JACOBSSON, Oscarström, 50 år
den 5/12
ANNETTE C ANDERSSON, Bjärred, 50 år
den 12/12
KARINA BURLIN, Märsta, 60 år 
den 17/12
LARS LARSSON, Kopparberg, 60 år 
den 18/12
GABRIELLA KARP, Linköping, 50 år 
den 18/12
ANN KARLSSON, Växjö, 50 år 
den 20/12
MARIE NOLÉN, Näsåker, 60 år 
den 24/12
RUNE BUCHT, Skara, 80 år den 26/12
TORKEL FALK, Helsingborg, 50 år 
den 28/12
OLLE NILSSON, Vallentuna, 80 år 
den 30/12

Avlidna
F chefveterinär SVEN LINDQVIST har av -
lidit den 24 augusti 2011. Han föddes
1919 i Närtuna, Stockolms län, avlade
studentexamen i Stockholm 1948 och
veterinärexamen 1956. Han började
arbeta som AI-veterinär i Sandviken

1956 och blev anställd som chefveteri-
när vid Gävleborgs seminförening (senare
Dala-Gävleborgs Husdjurstjänst) 1962
med placering i Bollnäs. Han pensione-
rades 1984.

F stadsveterinär KAJ MOBERG har avlidit
den 4 oktober 2011. Han föddes 1922 
i Solna och avlade studentexamen i
Stockholm 1940 och veterinärexamen
1949. Han började arbeta som assistent
vid bakteriologiska avdelningen vid Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt 1950
och som assistentveterinär vid Östergöt-
lands läns Hushållningssällskap 1953.
1959 anställdes han som stadsveterinär
och 1961 som förste stadsveterinär i
Göteborg. Han pensionerades 1987.

F länsveterinär, VMD ROLAND ZETTER-
HOLM har avlidit den 21 september
2011. Han föddes 1934 i Sollefteå och
avlade studentexamen i Stockholm
1964 och veterinärexamen 1969. Han
anställdes som amanuens och assistent
vid institutionen för husdjurshygien,
Kungliga Veterinärhögskolan 1967 och
promoverades till veterinärmedicine
doktor 1976. 1978 började han arbeta
som assistent vid institutionen för livs-
medelshygien, Kungliga Veterinärhög -
skolan. 1979 erhöll han tjänst som
stads veterinär i Stockholm, 1980 som
distriktsveterinär, också i Stockholm och
1981 i Sandviken, 1986 utnämndes han
till länsveterinär i Gävleborgs län. Han
pensionerades 1999. Roland Zetterholm
var även privatpraktiserande. 

Den som inte önskar få sin bemärkelsedag
publicerad i SVT måste meddela detta till
förbundskansliet eller redak tionen senast
två månader före bemärkelsedagen. 

”Melvin! I need help in the exam room! Melvin?”

SVENSK VETERINÄRLEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m den 16 september
t o m den 4 oktober 2011 utfärdat svensk
veterinärlegitimation för nedanstående:

• Jessica Björk
• Ulrika Engsäll
• Dragos Fagaras
• Zsófia Gazdag
• Alaa George Moosa
• Jacob Norström Ridderborg
• Sofia Nälgård
• Anna Olsson
• Aili Ruul
• Anders Thornell
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